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Sîmbătă dimineața a avut loc, 
la sediul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
semnarea comunicatului comun 
cu privire la vizita delegației 
Partidului Comunist Mexican 
în Republica Socialistă Româ
nia.

Comunicatul a fost semnat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, șl de tovară-

Arnoldo Martinez Verdugo, 
i-secretar al Comitetului 

al Partidului Comunist

știi / 
prim 
Central i 
Mexican.

La semnare au luat parte to
varășii Paul Niculescu-Mizil și 
Gheorghe Pană, membri ai Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretari ai 
C.C. al P.C.R, Mihai Gere.

membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C, 
al P.C.R., Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R., Constan
tin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție In C.C a| P.C.R.

După semnare, conducătorii 
celor două partide s-au feli
citat călduros.

Ritmuri ale progresului Pentru îmbunătățirea aprovizionării
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Cincinalul pe care 1-șni început in acest 
an și Pe care, recent, forul legislativ su
prem al țârii. Marea Adunare Națională l-a 
dezbătut și I-a aprobat este pe bună drep
tate considerat de întregul nostru partid, dc 
întregul nostru popor un plan al progresu
lui și prosperității continue a României so
cialiste.

Cuprinzând indici de creștere a producției 
materiale, a eficienței economice și de ri
dicare a nivelului de trai superioare celor 
stabilite de Congresul al X-lea, noul cinci
nal reflectă profundul realism al politicii 
partidului, care ține scama de posibilitățile 
și necesitățile reale ale tării, iar înfăptuirea 
prevederilor sale va avea un rol liotăritor 
in înaintarea României pe calea făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvoltate.

In graficul de mai sus înfățișăm doar ci- 
teva din ritmurile de creștere prevăzute pen
tru această perioadă. Ca factor esențial și de
terminant pentru întreg progresul societății 
românești industria cunoaște și în acest cin
cinal o dezvoltare viguroasă, industrializarea 
socialistă a țării constituind, așa cum se știe, 
obiectivul central al politicii economice a 
partidului. Sporind in perioada cincinalului 
intr-un ritm mediu anual de 11.00—12,00 Ia 
sută, producția globală industrială va fi in 
1975 cu peste 71—81 o mai mare decit in 1970 
și de aproximativ trei ori mai mare față de 
1965. O însemnată parte a acestui nivel de

producție se va realiza pe seama creșterii 
productivității muncii, care va spori cu 42 
la sută ca urmare a înfăptuirii măsurilor a- 
doptate privind modernizarea și organizarea 
științifică a producției.

Ampla dezvoltare pe care o va cunoaște 
economia națională în actualul cincinal își 
găsește în ultimă instanță reflectarea in 
creșterea nivelului de trai al poporului — 
care reprezintă țelul fundamental al între
gii politici a partidului. In acest sens, e 
semnificativ — printre altele — faptul că 
volumul desfacerilor de mărfuri cu amă
nuntul va crește cu 40—47 la sută. Este 
important de subliniat de asemenea că în 
cursul cincinalului veniturile totale reale ale" 
populației urmează să sporească cu 40—16 
la sută pe baza creșterii veniturilor din sa
larii, a veniturilor reale ale țărănimii, pro
venite din munca in cooperativele agricole 
de producție și din gospodăriile personale 
precum și a majorării pensiilor de asigurări 
sociale, a alocației pentru copii și a altor 
acțiuni social-culturale.

însuflețiți de perspectivele luminoase pe 
care le deschide înfăptuirea prevederilor pla
nului cincinal, minerii și constructorii, inte
lectualii, toți oamenii muncii din Valea Jiu
lui sint hotărîți ca și pînă acum să-și con
sacre întreaga lor energie și capacitate crea
toare înfăptuirii acestui măreț program de 
înflorire multilaterală a patriei.

Toamnă. Zile obișnuite tă- 
rimului nostru. Curtea Uzinei 
de utilaj minier din Petro
șani este parcă mai strimtă 
din cauza tinerilor ce au ie
șit să-și ia gustarea sub ra
zele tomnatice. Unii își iau 
frugalul dejun in vestiar, in 
acordurile unei chitare min- 
giiate alene.

Maistrul Sabin Sicoe lămu
rește nedumerirea iscată. 
— Sint .copiii mei“ din a- 
nul II C și D, secția electro
mecanică a Liceului industrial 
minier. Au pauza de masă. 
Și la lucru sint tot așa bine 
dispuși, ne-ntrebăm noi.

Nu peste multă vreme 'in 
turnătoria de oțel muncito
rul Gheorghe Stanei, maistrul 
Mihail Popescu. inginerul 
Ioan Botoș, șeful secției, ne

Tempera
tura munca
spun lucruri frumoase despre 
elevi, despre munca lor.

.Programa școlii noastre 
— reinnoadă firul discuției 
maistrul Sicoe — este 
versificată și ține cont 
profilul calificării viitoare 
elevilor. Dacă în anul 1 se 
jac cursuri introductive și 
practică de genul celei ate- 
lier-școală. incepind din anul 
1! (electromecanică), apoi in 
anul III (electromecanică) și 
anul IV (mașini miniere și 
transport minier), culmi nind 
cu anul V (practică combi
nată și teorie generală) se 
urmărește acumularea unui 
bogat bagaj de cunoștințe 
teoretice și deprinderi prac
tice in meseriile afectate mi
neritului. Felul in care elevii 
s-au încadrat în producție, in 
care sint apreciați de munci
tori e garanția succesului 
muncii noastre și in primul 
rind a lor".

Intr-adevăr! Dimofte Cos- 
tică și Costa? Emil (anul II 
C) dau dovadă că mînuirea 
modelelor nu mai are mul
te taine pentru ei.

— Tatăl meu, care este in
giner și care este unul din 
bunii și marii mei prieteni, 
m-a sfătuit, deși cred că nu 
era nevoie, să depun toată 
atenția și silința în tot ceea

I. MIRCEA

(Continuare în pag. a 3-a)

AGENDA TURISTICA
In această duminică, două 

grupuri de elevi ai Liceului 
teoretic din Uricani vor vizita 
orașul Tg. Jiu. Desigur că nu 
vor fi omise cele mai intere
sante obiective turistice de pe 
plaiurile gorjene, recunoscute 
fiind prin înalta lor valoare 
artistică ! Poarta sărutului, Ma
sa tăcerii, Coloana infinitului. 
Depiasîndu-se cu autobuzul, cei 
60 de tineri uricăneni, vor pu
tea admira peisajul feeric al de
fileului Jiului, îmbrăcat în mi
nunata-» mantie de toamnă.

•■ Elevii școlii de maiștri din 
cadrul Grupului școlar minier 
Petroșani vor poposi azi la Ex
ploatarea minieră Rovinari. Vi
itorii maiștri mineri, vor acorda 
o atenție deosebită modernelor 

. utilaje miniere folosite în a- 
ceastă exploatare ,1a zi' pre
cum și metodelor dc maximă 
eficacitate în creșterea randa
mentelor 
nelui.

O Tot

minier Petroșani, vor vizita 
cele mai importante obiective 
industriale și ' 
șui Deva. Pe
— Deva, cu
păsuri, vor fi 
și o serie de 
interes turistic.

turistice din ora- 
traseul Petroșani 

prilejul unor po- 
trecute in revistă 
alte .puncte" de

Problema esențială care a 
stat în atenția celei de-a XH-a 
sesiuni a Consiliului popular al 
municipiului Petroșani, a con- 
stituit-o preocuparea Cuinile'iLni 
executiv pentru realizarea sar
cinilor privind aprovizionarea 
populației, asigurarea stocurilor 
de mărfuri pentru perioada 
de toamnă-iarnă și crearea 
condițiilor pentru îmbunătățirea 
servirii populației în viit >•. Prin 
importanța deosebită și intere
sul stirnit în rîndul deputaților 
și invitaților, problema analiza
tă a conferit sesiunii un pro
nunțat caracter de lucru înscri- 
indu-se în stilul creator de"*re- 
zolvare a problemelor ce stau 
în fața organului municipal al 
puterii de stat.

La lucrările sesiunii au luat 
parte tovarășii Clement Negrul, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal dc partid, președin
tele Comitetului executiv al 
Consiliului popular municipal 
Petroșani și ing. Stelian Popes
cu, vicepreședinte al Comitetu
lui executiv al Consiliului 
popular al județului Hunedoa
ra.

Raportul prezentat de tovară
șul ing. Traian Blaj, prim-vice- 
președinte al Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular 
municipal, a analizat pe larg 
modul cum au fost aplicate 
măsurile și indicațiile stabilite 
în documentele dc' partid, cu 
privire la aprovizionarea popu
lației. Ca urmare a apiicării 
acestor măsuri șî a sprijinului 
permanent primit din 
organelor județene de 
și de stat, în cămările și locu
ințele cetățenilor din Valea Ji
ului, au intrat în acest an im
portante cantități de produse 
agroalimentare și industriale. 
Numai în 9 luni, prin unitățile 
comerciale alimentare, industri
ale. de alimentare publ^ă și 
de legume-fructe s-au desfăcut 
12 100 tone pîine, 5 800 tone făi
nă de pîine. 4 100 tone mălai, 
1 800 tone carne, 1100 tone pre
parate, 300 tone pește, 940 tone 
ulei, 21 000 hl. lapte, 1100 tone 
produse lactate, 140 tone slăni
nă și untură, 1560 tone zahăr, 
12 600 tone legume, 1 130 tone 
fructe, 100 tone păsări vii, 1 214 
buc. televizoare, 1 125 buc. ma
șini de spălat, 1 106 buc. frigi
dere, 526 mașini de cusut, mo
bilă în valoare de 21 826 000 lei, 
1100 tone ciment, și alte pro
duse. Și celelalte întreprinderi 
comerciale ca I.R.I.C., I.C.I.L., 
Panificația, intercooperatiștii, 
I.A.S., au desfăcut în această 
perioadă, în localitățile 
Jiului, produse în valoare 
8 407 000 lei.

îndeplinirea și depășirea 
nului de aprovizionare și 
facere, demonstrează că în pe

rioada analizată unitățile co
merciale s-au preocupat cu mai 
multă răspundere, nu numai de 
realizarea indicatorilor econo- 
mico-financiari, ci și de prac
ticarea unui comerț în condiții 
civilizate de deservire și în func
ție de cerințele populației mu
nicipiului.

Cu toate acestea, în perioada 
menționată, au existat și o sea
mă de neajunsuri, care au fost 
pregnant subliniate in materia
lul prezentat.

In acest sens, s-a arătat că 
nerealizarea planului de către 
O.C.L. Produse industriale și 
crearea unor goluri in aprovi
zionare, prin lipsa temporară 
a unor produse din unitățile

Pe marginea 
lucrărilor celei 

de-a XH-a
sesiuni 

a Consiliului 
popular al 

municipiului 
Petroșani

partea 
partid

Văii 
de

pla- 
des-

r
Ia extragerea cărbu-

astăzi și luni, 28 de
industrial

comerciale, denotă că în acti
vitatea comitetelor de direcție, 
au existat deficiențe. La aces
tea se mai adaugă și insufici
enta preocupare pentru folosi
rea tuturor resurselor și posibi
lităților în vederea asigurării 
planului, printre care, închide
rea unui însemnat număr de 
magazine pe perioade îndelun
gate — între 14—120 zile — 
din diverse motive mai mult 
sau mai puțin justificate. Nu 
este mai puțin adevărat că u- 
nele greutăți în aprovizionarea 
populației au fost determinate 
de 
au 
de 
au
Și

faptul că nu toți furnizorii 
înțeles să respecte graficele 
livrare, iar unele repartiții 
fost sub cererea de consum 
necesarul solicitat. Caz con

cret la covoare și cuverturi plu
șate, haine de piele, articole 
„Romarta", încălțăminte pentru 
copii, femei și bărbați, articole 
electrice de uz casnic, ouă, fă
ină de porumb, făină albă, sa
lam de vară și de iarnă, tele
mea de oaie, margarină, măsli
ne, alcool rafinat, băuturi spir
toase și vinuri, bere, răcoritoa
re, păsări vii și fructe, precum 
și alte produse.

> Asemenea greutăți, nu pot 
însă justifica deficiențele mter-

ne, proprii, ale organizațiilor 
comerciale, cum ar fi : introdu
cerea în rețea a unor produse 
necorespunzătoare calitativ. |a 
prețuri superioare (cazuri mai 
frecvente constatate la C.L.l’.l, 
lipsa gestionarilor din unități, 
înșelarea la gramaj 7i diluai ea 
băuturilor la T.A.P.L., aprovi
zionarea eu întârziere a maga
zinelor de pîine, lapte și pro
duse lactate, de către I.C.l.L. și 
Panificație, precum și uita ade
menea deficiențe, care, deși 
mai puține decit în anii prece
dent, au avut o .indiscutabilă 
iniluență asupra nerealizării 
planului la desfacere ducând in 
final la crearea de nemulțumiri 
în rîndul populației.

Dacă în perioada analizată a 
existat o aprovizionare buna, 
în special la produsele de ba
ză, nu același lucru se poUe 
spune despre modul cum a fost 
gospodărit fondul de 
Drept urmare a unei 
necorespunzătoare în 
privință, cazurile de 
dosiri de marfă, așa cum s-a 
constatat la unități ca măcelă
ria nr. 126 Petroșani și 107 Lu- 
penii, au devenit destul de 
frecvente. De asemenea, pune
rea în consum a unor produse 
cu termenul de garanție depă
șit la O.C.L. Alimentara, abun
dența unor produse și sortimen
te în unele magazine și lipsa 
lor în altele, neasigurarea prin 
comenzi a unor produse lacta
te și de panificație la nivelul 
cererii de consum, lipsa unei 
game sortimentale mai diversi
ficate, au fost carențe ce au di
minuat valoarea activității, din 
sectorul la care ne referim. E 
necesar a se arăta apoi că, se 
mai practică încă sistemul fac
turării unor articole deficitare 
la magazine, astfel îneît, în loc 
de marfă, ajung doar banii așa 
cum a fost cazul 
la O.C.L. Produse 
în ultimul timp a 
lai.

Pentru astfel de 
cum și pentru nerespectarea in
dicațiilor primite de la organe
le competente au fost luate o 
seamă de măsuri severe împo
triva unor șefi de unități și a 
unor lucrători din comerț, mer- 
gîndu-se pînă la aesiacerea 
contractului de muncă și după 
caz. trimiterea în judecată.

O situație cu totul necores
punzătoare, așa cum s-a arătat 
în raport este aceea a păstră
rii și apărării avutului obștesc. 
Cu toate indicațiile și restricți
ile stabilite, organizațiile co
merciale au continuat să anga
jeze gestionari și lucrători 
în comerț, cu antecendente pe-

Comisia juridică u Marii A- 
dunâri Naționale a analizat, din 
însărcinarea Consiliului dc Stat, 
activitatea de îndrumare des
fășurată în cursul acestui an 
de Tribunalul Suprem.

La ședințele comisiei, prezi
date de prof. Univ. Traian Io- 
nașcu, au participat conduce
rea Tribunalului Suprem, a 
Ministerului Justiției și a Pro
curaturii Republicii Socialiste 
România.

Au fost examinate deciziile dc 
îndrumare ale Tribunalului Su
prem. datele referitoare La re
cursurile extraordinare și ordi
nare. judecate de către Tribu
nalul Suprem, precum și in-

formările prezentate de către 
membrii comisiei cu privire la 
constatările făcute cu prilejul 
discuțiilor cu președinții și ju
decătorii unor tribunale jude
țene.

In urma dezbaterilor. Comi
sia juridică a apreciat ca po
zitivă activitatea desfășurată de 
Tribunalul Suprem în realiza
rea atribuțiilor sale privind 
îndrumarea instanțelor judecă
torești și a făcut unele pro
puneri dc îmbunătățire a aces
tei activități.

Concluziile Comisiei juridice 
au fost înaintate Consiliului de 
Stat.

(Agerpres)

ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV
AL CONSILIULUI CENTRAL AL U.6.S.R.

marfă, 
munci 

această 
alterări,

□nor articole 
industriale și 
făinii de mă-

nereguli pro-

Cornel HOGMAN
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Hidrocentrala de pe Dunăre funcționează cu toate
Sîmbătă, la orele 12,14, pe 

magistralele de înaltă tensiu
ne ale țârii au pornit pri
mele cantități de electricitate 
produse de cel de-al șaselea 
și ultimul agregat de 175 
MW al centralei românești de 
la Porțile de Fier. Coneota- 
rea lui la sistemul energetic 
național a avut loc cu 62 de 
zile in avans față de preve
derile planului și cu o lună 
mai devreme comparativ cu 
angajamentul ce și l-au asu
mat in întrecerea socialistă 
mentorii, constructorii și e- 
nergeticienii.

Merită subliniat și cu a- 
cest prilej faptul că toate 
obiectivele cuprinse în pro
iectele sistemului hidroener
getic și de navigație de pe 
Dunăre au fost date în ex
ploatare înainte de termenele 
planificate.- La cele 6 hidro- 
agregate, s-a câștigat un a- 
vans total ce însumează 347 
de zile — aproape un an e- 
fectiv de lucru — ceea ce a 
contribuit la producerea pînă 
în prezent a 2 miliarde kilo- 
wați-oră energie electrică, 
cantitate din care mai mult 
de o cincime a fost realizată 
peste prevederile de plan.

In prezent, hidrocentrala de 
pe Dunăre dispune de o pu
tere instalată de 1 050 MW, 
fiind cea mai mare unitate 
energetică din țară.

La evenimentul punerii în 
paralel a ultimului agregat 
al centralei de la Porțile de 
Fier au fost de față tovarășul 
Traian Dudaș, prim-secretar 
al Comitetului județean Me
hedinți al P.C.R., membri ai 
birourilor județean și muni
cipal de partid, reprezentanți 
ai unor întreprinderi ce au

Sîmbătă 30 octombrie a.c., a 
avut loc ședința Comitetului E- 
xecutiv ai ~ 
al Uniunii 
calelor din 
ședinței au 
varășul Virgil Trofin, președin
tele Consiliului Central al 
U.G.S.R.

La ședința Comitetului Exe
cutiv a| Consiliului Centro! al 
U.G.S.R. au participat conducă
tori ai unor ministere, președinți 
ai uniunilor sindicale pe ramu
ră de activitate, președinți ai 
consiliilor județene ale sindi
catelor, președinți ai comitete
lor sindicatelor de pe unele șan
tiere de construcții și din în
treprinderi ale industriei produ
cătoare de materiale dc con
strucții.

Comitetul Executiv al Consi
liului Contrai al U.G.S.R. a a- 
nalizat activitatea desfășurată 
de Comitetul Uniunii Sindica-

Consiliului Central 
Generale a Sindi- 
România. Lucrările 
fost conduse de to-

telor din construcții și indus
tria materialelor de construc
ții, precum și de sindicalele 
din unitățile aparținând Minis
terului industriei materialelor 
de construcții și Ministerului 
construcțiilor industriale, și a 
adoptat un plan de măsuri me
nit să asigure perfecționarea 
activității pol i tico-orga n iza lorice 
desfășurate de sindicatele din 
construcții și din industria ma
terialelor de construcții, spori
rea contribuției lor la realiza
rea sarcinilor cuprinse în vas
tul program de investiții pre
văzut in planul cincinal 1971— 
1975.

Comitetul Executiv al Consi
liului Central al U.G.S.R. a a- 
nalizat, de asemenea, activita
tea desfășurată de organele și 
organizațiile sindicale din ju
dețele Mureș și Vâlcea, pentru 
popularizarea legilor statului și 
aplicarea corectă a legislației 
muncii.

Catastrofă 
la Exploatarea minieră 

Certej-Săcărimb
DEVA (Agerpres). - La Ex

ploatarea minieră Certej - Să- 
cărimb, județul Hunedoara, a 
avut Ioc, in zorii zilei de 30 
octombrie, o gravă catastro
fă. Ruperea decantorului de 
steril a provocat deplasarea 
unei cantități mari de mii, ca
re a acoperit și a distrus un 
număr de clădiri administrative 
și locuințe.

Organele locale au luat mă
surile de urgență care se im
pun. Echipe de muncitori și u- 
nități ale forțelor armate lu
crează intens pentru degajarea 
dărimăturilor și salvarea celor 
prinși sub ele. Pină in prezent, 
au fost scoase de sub dărîmă- 
turi 45 de persoane decedate 
și 88 rănite.

A fost instituită o comisie de 
anchetă a Consiliului de Mi
niștri pentru stabilirea cauze
lor catastrofei și aplicarea tu
turor măsurilor necesare pen
tru înlăturarea urmărilor sa
le. La fața locului au sosit to
varășii llie Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi-

diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, loachim 
Moga, prim-secretar al Co
mitetului județean Hunedoara 
al P.C.R., Bujor Aljnâșan, mi
nistrul minelor, petrolului și 
geologiei și alți reprezentanți 
ai organelor centrale și locale 
de stat.

Au fost luate măsuri pentru 
acordarea de asistență medi
cală, cazare, alimente, cit și 
evacuarea populației sinistrate.

In numele conducerii de partid 
și de stat, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, personal, 
tovarășul llie Verdeț a trans
mis familiilor celor care au 
pierit în această catastrofă, lo
cuitorilor care au avut de su
ferit, întregii populații din 
Certej-Săcărimb cele mai sin
cere condoleanțe și expresia 
sentimentelor de profundă com
pasiune. asigurindu-i că vor fi 
duse la îndeplinire toate măsu
rile pentru ajutorarea celor sinis- 
trați, reluarea activității între
prinderii și refacerea localității.

de-al și ultimul agregat produce curent

care

pen- 
Cen-

a fost îndeplinit în propor
ție de 110 la sută, iar la pro
ducția marfă fabricată s-au 
obținut peste plan 70 mili
oane lei. Peste 80 la sută

din sporul producției globale 
s-a realizat pe seama crește
rii productivității muncii.

Realizări importante au ob
ținut și lucrătorii ogoarelbr.

cu care
Mehe- 

întregul 
politica

îndeplinit și depășit sarcinile 
de plan și angajamentele a- 
sumate, pe 10 luni ale primu
lui an al actualului cincinal. 
La producția globală, planul

care, desfășurând o intensă 
activitate pentru aplicarea în 
■viață a indicațiilor cuprinse 
în scrisoarea dumneavoastră, 
neprecupețind nici un efort

șaselea
la realizarea nia-

agregatele

Simion POP

(Continuare in pag. a 3-a)Vedere de la „Porțile luminii

colaborat 
relui obiectiv al planului de 
electrificare a patriei.

Cu acest prilej, Comitetul 
județean de partid Mehedinți 
a trimis o telegramă Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în 
se spune :

Folosim acest prilej 
tru a informa Comitetul 

“trai că, aplicind in viață în 
mod consecvent sarcinile ce 
nc revin din programele ela
borate de partid, colectivele 
de muncă din unitățile in
dustriale ale județului și-au

România socialistă 
în imagini și fapte

în scopul asigurării succesu
lui recoltei viitoare, au în
cheiat campania agricolă de 
toamnă.

Succesele obținute se -dato- 
resc entuziasmului 
oamenii muncii din 
dinți, împreună cu 
popor, înfăptuiesc 
internă și externă a partidu
lui și statului, entuziasm ge
nerat- de amplul progi m de 
educație comunistă a mase
lor, inițiat de dumneavoas
tră, precum și de indicațiile 
și măsurile stabilite cu prile
jul recentei vizite dc lucru 
în județul nostru.

ezamint dc
ră de pe plaiul hunedorean, 
Liceul „Decebal" din Deva, 
sărbătorește în aceste zile 
jubileul unui veac de exis
tență prestigioasă în viața 
școlii românești. înființat în 
anul 1871, liceul care poartă 
azi numele unuia dintre ma
rii bărbați ai neamului, și-a 
adus în decursul unui veac 
de existență contribuția la 
răspîndirea științei și cultu
rii românești. Continuator 
vrednic al tradițiilor școlii, de 
pe băncile căreia au pornit 
în viață multe generații de 
absoLvcnți, temeinic pregătiți, 
Liceul «Decebal" se prezintă 
la aniversarea centenarului 
puternic angrenat în străda
nia generală a slujitorilor 
școlii, de materializare a pro
gramului educațional inițiat 
de secretarul general al parti
dului nostru, program de for
mare a unei înalte conștiințe i 
socialiste.

Dînd glas hotărîrii de a 
se pregăti temeinic pentru a 
fi cît mai utili societății noas
tre noi, participanții la adu
narea festivă ce a avut loc 
cu acest prilej, au adresat, 
într-un entuziasm general, o 
scrisoare Comitetului Central 
al partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prin care 
se exprimă hotărârea fermă 
a cadrelor didactice și ele
vilor liceului de a nu pre
cupeți nici un efort pentru
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ln timpul df^iAșurărif ram- 
niondtului de șah dintre cam
pionul Japoniei Vukiy Miya- 
saka și Voshinori Kirilani in 
fața Hotelului Akjv.aka Prince 
•lin Tokio, in parcul hote
lului a fast amplasată o i- 
mensă tablă «lc șah cu la
tura de U1.8 m, piesele fiind 
reprezentate de tineri, fete 
și băieți.

Mișcările de Pe (abia de 
șah efectuate de cei doi cam
pioni erau reprezentate și P«* 
tabla maro 
norilor.

In folo : 
șah văzută 
dai hotelul

„farfurie zburătoare1? Nu 1

DE CĂLĂTORIE

BAROMETRU

Incendiu... premeditai

Boris 
filiala

IMPRESII

Englezltl Bob Mills in virstîl 
dc 36 ani a construit o bicicle
tă nnifibie. Ciudatul vehicul 
i ste compus <1 intr-o bicicletă o- 
bișnuită și două plute din plas
tic; o a treia roată mai mică 
iu palete ușurează mișcarea pe 
apă. Pe mal. plutele Se ridică, 
roata cu palete se scoate și 
drumul poate continua in mod 
obișnuit. In Anelia. această in
venție a stirnit atit entuziasm 
incit se așteaptă ca 
produsă in serie.

Simbol a! cutezanței și inteligenței

Intr-un mic sat din regiunea Nikolaev (U.R.S.S.) -există 
o fântână care este folosită de locuitorii salului drept ba ro
mei ni. Ea aspiră și expiră aerul cu o putere atât de mare 
îneît reușește sâ salte capacul greu de deasupra. Locuitorii 
au observat că aerul în fîntînă este aspirat în perioadele 
de limp frumos și este expirat înainte de ploaie sau ză
padă. Specialiștii afirmă că fenomenul, deși foarte rar. se 
expiică deosebit de simplu i în perioada creșterii presiunii 
atmosferice, straturile poroase absorb aerul, iar la 
oerea presiunii îl expiră.

milionară
Compania aviatică .Northwest 

Orient’ a decernat de curînd 
medalia „Pentru un milion de 
mile in aer“ unei pisici. Numele 
ei este Garfunkel și a meritat 
medalia reușind să călătoreas
că pe un avion de pasageri a- 
proape o lună, izbutind să iasă 
•din cușca sa și să se stabi
lească in compartimentul pen
tru bagaje. In tot acest timp, 
nimeni nu a văzut pisica deși 
o auzeau mieunind și între 
4imp reușea să se strecoare 
printre geamantane. Se pare că

ea mînca in fiecare 
personalul avionului nu-și poate 
explica de unde iși procura 
hrana. In sfirșit, după o vină- 
toare îndelungată, personalul de 
pe un aerodrom a reușit să 
nună mina pe Garfunkel, după 
ce i-a fost oferită medalia pe 
care o merita din plin. Evi
dent, premiera n-ar fi avut loc 
dacă între companiile aeriene 
americane nu ar fi existat o 
concurență acerbă, iar compa
nia respectivă nu avea nevoie 
de publicitate...

Focul se inlmde cu iuțeală pe iarba uscată, înlănțuie 
cu limbile sale tulpinele brazilor. Vântul împrăștie și mai 
mult flacăra care trece de la un copac la altul. Incendiul 
se lățește, în timp ce oamenii care U privesc nu schițează 
nici cel mai mic gest că ar dori sâ-1 oprească.

Este vorba de experiențele oamenilor de știință din 
Yakuția care stabilesc reeomandațiile practice pentru pre
venirea și stingerea incendiilor din taiga care provoacă 
imense pagube silviculturii din nordul îndepărtat. Ei stu
diază condițiile care duc la izbucnirea incendiilor în ma
sivele verzi, stabilesc viteza răspîndirii focului în funcție 
de specia arborilor. In același timp, se cercetează „profilul* 
.. raoteristic a! porțiunilor unde izbucnesc pentru prima 
d-ată flăcările

Pentru a-i obliga pe auto- 
mobiliștii imprudenți să se fo
losească de centurile de sigu
ranță cu care sini dotate ma
joritatea mașinilor, filiala bri
tanică a uzinelor constructoare 
de auloturisme .Ford* a pus 
ia punct un mecanism electro
nic care împiedică pornirea mo
torului atit timp cit șoferul sau, 
in cazuri anumite, persoana ca
re îl însoțește Pe cel de-al doi
lea loc din față nu și-au fixat

mod corect centura.
Conform afirmațiilor tehni

cienilor companiei amintite, 
noul sistem elimină în mod 
absolut orice posibilitate de a 
„trișa" din partea conducătoru
lui auto. Totodată, pentru a e- 
vita purtarea ccnturci atunci 
cind șoferul iși garează doar 
mașina, un mic dispozitiv per
mite aprinderea motorului și 
pornirea lui — numai cu vi
teza intiia sau in marșarier.

Privirile călătorului 
arc vizitează orașul 

Katowice — .capitala" 
minerii ului polonez — 
sînt atrase ca de un 
magnet, de un impu
nător și interesant e- 
difieiu ce sc inalță im 

apropierea nu mai pu
țin interesantului mo
nument situat in ime
diată vecinătate, care, 
simbolizează eroismul 
popular polonez, ridi
cat la cele mai înalte 
temperaturi fn focul 
răscoalelor sileziene. 
Ce poate să fie aceas
tă construcție in for
mă de astru ceresc ri
dicată in plin centrul 
orașului, parcă anume 
pentru a înlătura orice 
urme de monotonie 
pe care le-ar putea da 
uniformitatea blocuri-

lor masive pentru lo
cuințe, hoteluri și in
stil uf ii ? Farfurie zbu
rătoare 1 Nu, nu ! Deși 
katowicenii, urmărind 
desfășurarea const ruc- 
ției, forma sa curioa
să, unică in felul ei, 
s-au obișnuit să-i zică 
„farfurie", ea nu este 
o farfurie și nicidecum 
din cele „zburătoare". 
Originala construcție 
care predomină prin 
imensitate și întinereș
te și mai mult prin 
Stilul său arhitectonic 
modern, centrul orașu-

lui Katowice,-este noua 
clădire a complexului 
sportiv din localitate, 

însoțitorul meu, 
ristul polonez 
Malicki de la 
din localitate a agen
ției poloneze de presă 
P.A.P. mi-a vorbit cu 
multă însuflețire de a- 
cest important edificiu 
social cu multiple 
funcțiuni, despre uria
șa investiție de inte
ligență și talent făcută 
aci, despre munca a- 
siduă a proiectanților, 
constructorilor, oame-

in piu să clă
dești o asemenea con
strucție complicată și 
încă pe un sol insta
bil, expus deplasărilor 
și alunecărilor deasu
pra galeriilor unei 
foste mine). Pentru a 
evidenția această i- 
mensă investiție de 
inteligență este dea- 
juns — cred — să 
arăt că proiectul și 
calculele inițiale au 
fost supuse examinării 
unui număr însemnat 
de foruri științifice 
printre care poli tehni
cile din Gliwiee, Var
șovia, Gdansk și Cra
covia, Institutul pen
tru tehnica construc
țiilor din Varșovia ș.a.

Și totul a fost dus 
cu bine pînă la capăt. 
Astăzi, katowicenii se 
mîndresc că orașul lor 
are la indemînă un 
complex modern de a- 
semenea proporții ca
re dispune de o imen
să hală căreia i se pot 
da multiple întrebuin
țări cultural-sportive, 
de un patinoar aco
perit, cu tribune pen
tru 2 500 locuri și di
ferite „anexe" printre 
care: săli de gimnas
tică, dispensar sportiv, 
hotel, restaurant cu 
400 locuri, o imensă 
cafenea...

Și, in plus, o perlă 
arhitectonică unică, 
simbol al cutezanței 
și inteligenței, al hăr
niciei și voinței unui 
popor care construiește 
socialismul.

C. MAGDALIN

Monografia Văii Jiului
Redactată în 1933 de Sebastian STANCA

Din epoca stăpinirii 
Jor in Dacia

In cătunul Jieț s-a găsit o 
les|jede de mormînt roman fo
losită multă vreme ca slîlp de 
poartă de către un țăran. A- 
cesta văzînd că slilpul atrage 
atenția și interesul ..domnilor”, 
lemindu-se de vreo năpastă, l-a 
distrus. In terasamenlul din 
gara Petroșani s-au găsit 2 500 
monede dc argint din vremea 
lui Adrian, Marc Aureliu, Filip, 
Traian și Antoninus, 
multe din vremea republic 
poi șapte bucăți „As semis 
bronz cu capul lui Jupiter, 
bucăți „As grave" cu capul lui 
Janus. (O parte se află la mu
zeul din Sibiu, alta la familia 
Buda).

La vama fostei frontiere de 
la Vulcan s-au găsit în 1858 : 
99 de monede = 47 familiare. 
2 August. 1 Tiberius, 1 Germa- 
nicus, 2 Galba, 3 Vitelius, 29 
Vespasian, 8 Titus. 1 Julia și â 
Domițian. Monedele au fost gă
site de un țăran și se află la 
muzeu) din Deva. De asemenea 
în Vulcan s-a găsit o colecție 
de 45 monede de bronz și una 
de argint de pe vremea lui Ti
berius. Hadrian, Probus, Con
stantin cel Mare. Constantin și 
Julian. In terasamentu) căii 
ferate din Petroșani și Live- 
zeni s-au găsit 16 monede de 
argint : 7 Gordianus, 4 Filipus, 
1 Gallus, 1 Otacilla, soția l”i 
Filip (în colecția Bordan). In

foarte 
i, a- 

de
H

Motive de speranță

(IV)
hotarul spre Petrila s-au găsit 
patru „As grave", 2 „As semis”. 
34 monede de argint și 27 de 
aramă din vremea republicii, 
2 August, 1 Tiberius, 6 Nero, 
1 Titus, 4 Domițian. 4 Traian, 
17 Gordian, 19 Filip, 1 Clau
dius și o monedă de bronz cu 
podul de peste Dunăre. La Să- 
lătruc s-au găsit două monede 
de argint Filip. 1 Hadrian, 4 
Antoninus, 1 Faustina, 3 Seve
rus, 2 Filip. In strada princi
pală din Petroșani, cu prilejul 
canalizării, s-au găsit două 
monede Traian, 2 Severus, 1 
Filip. La mănăstirea călugări
țelor: 1 monedă Septimiu Sever. 
In malul pîrîului Maleia :

Domițian. 2 Hadrian, 2 Antoni
nus, 7 Filip (toate în poses a 
familiei Gross). La primăria d.n 
Petroșani : 1 Antoninus “ 
1 Severus, 3 Gordian.

La vechiul cazinou de 
biserica romano-catolică 
găsit 2 Maximinue și 7 
La direcțiunea minelor i 1 Ota- 
cilla. La judecătorie t 1 Aureli
an, 4 Filip, 2 Otacilla, 6 Gordi
an iar ia Varnița din „maha
laua” Dărănești : 2 monede în 
cinstea lui Mitras (toate în po
sesiunea Bordan).

Din perioada de după veacul 
al IV-lea nu s-a mai găsit nP 
mic afară de o lance de fier, 
în valea Ungurului, care a fad 
atribuită veacului VII sau 
(colecția Etordan).

Pius»

lingă 
s-au 

Filip.

O descoperire 
efectuată recent de paleonto- j 
logij australieni. Ei au găsit I 
un schelet aparținând unei u- ' 
riașe viețuitoare, dispărută în | 
prezent. Iniția) au crezut că J 
este vorba de un dinosaur, dar I 
apoi, după studii amănunțite, 
și-au dat scama că este vorba 
despre un cangur neobișnuit — | 
înalt cît o girafă. Cu toate a- « 
cestea, spun paleontologii, con- | 
formația membrelor inferioare * 
duce la ideea că acest cangur- ( 
girafă nu putea sări mai mult j 
decît cangurul obișnuit — lm.’

l

REBUS • REBUS • REBUS
ORIZONTAL: 1) Producătoa

re de vin; 2) Era o capacitate 
la cramă — Vestit soi de vin 
d>n podgoriile Murfatl arului; 
3) Un coniac preparat din vin
— Cunoscută podgorie arădea
nă; 4) Vin, de la rece (sing.)
— O cupă pe jumăta’.e-nloarsă 1
— Pică rari de șampanie; 5)
Boabe de strugurași 1 — Ca 
șam pa ni Fum !; 6) Timpul

vinului — Alba 1 — La Mur- 
fatlar 1; 7) Țară cu bogate și 
renumite podgorii (abr.) — Pi
cături de Fereșcă 1 — Boabe dc 
struguri !; 8) Sprijin la urcare 
— Vas mare pentru păstrarea 
vinului; 9) Bogat sortiment de 
vinuri — Un vinișor amărui; 
10) Vechi ostași — Pasărea lui... 
Dinicu! — La Segarcea! 11) 
Formulă STAS pentru prepara-

rea băuturilor — Rubiniul 
toamnei; 12) Autorul pânzei „La 
marginea Bucureștiului", în ca
re înfățișează un sacagiu ce a- 
provizionează cartierul cu... apă 
de băut — Au pierdut măsura 
la cramă.

Mai rămân de realizat medi
camente Ia fel de eficiente îm
potriva tumorilor solide, ca de 
exemplu cancerul sinului. Ma
joritatea medicamentelor exis
tente se interferează cu sinteza 
ADN, ceea ce înseamnă că ele 
î.și exercită efectul numai în 
cursul divizării . celulare. De 
aceea, . e’.e sînt ce) puțin efi
ciente în formele de cancer la 
care un număr relativ mic de 
celule se divid la un moment' 
dat. Cercetătorii studiază acum 
circa 15 000 formule chimice pe 
an, în căutarea unor medica
mente care să acționeze asupra 
celulelor la un stadiu diferit al 
ciclului lor de viață. In mod 
ideal, medicamentul căutat este

acela care să întrerupă total di
vizarea anormală a celulei can
ceroase, oprind cancerul pe 
parcurs.

Privind problema în ansam-

| ^MEDICALE I
blu, progresele realizate în cer
cetarea și terapia cancerului 
in ultimii cîțiva ani oferă omu
lui, mai mult decît oricînd, spe
ranțe de viitor. Rămâne de vă
zut cît de repede vor duce re
centele progrese la altele, încă

mai impresionante și eficiente, 
astfel îneît, după cum preco
nizează unii medici și cercetă
tori mai prudenți, războiul îm
potriva cancerului să poată fi 
câștigat pînă la sfîrșitul aces
tui secol. Concluzia lui Frank 
Rauscher, de la Institutul Na
țional de Oncologie din S.U.A., 
este următoarea : „Cred că pers
pectivele unor progrese încă 
mai importante sînt atît de 
mari, îneît obiectivul nostru de 
a reduce cifra mortalității cu 
o treime pînă în anul 1980 
este foarte realist. Cred că, gra
ție unor noi date științifice, e- 
biectivuj unei reduceri cu două 
treimi pînă în anul 2000 este 

■de asemenea foarte realist".

Record la schi nautic
Un schior nautic originar din Germania Fede- 

a furnizat presei de specialitate din Occi- 
un frumos exemplu de rezistență fizică, 
reușit, intr-un interval de opt ore, să aco- 
o rută care măsoară nu mai puțin de

Luebeck, spre Copenhaga, 
se numește Siegfried Aus-cală

dent
El a
pere
250 km, pornind din localitatea Travemunde, din

apropierea orașului 
Rezistentul sportiv 
mei, are 34 de ani și este de meserie coafor. 
El nu este la prima sa tentativă de acest gen i 
anul trecut, a străbătut 200 km urmând lito
ralul Balticii, între Travemunde și Gedser.

CASNICADacă monoverbul este format 
dintr-un singur cuvint este lesne 
de dedus că biverbul este pro
blema enigmistică a 
ție este formată din 
te.

Trebuie amintit că 
NAREA despre care 
in cadrul monoverbului 
valabilă pentru toate problemele 
enigmistice, deci și pentru biverb.

Din punct de vedere tehnic la 
biverb se observă două forme : 
closico și ligomentată. Să le exem. 
plificăm pe fiecare:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A 2 ■
- 3 ■ ■■ H ■ ■

5 ■ ■
6 ■ ■

ÎTȚt—UTl

7 ■ ■ ■
8 ■ ■
9 ■
10 ■ 3
11 ■ ■
12 ■

VERTICAL: 1) Vas mare
pentru storsul mustului — Vin 
in pilule; 2) Primul cultivator 
de viță de vie (miL) — Vinuri 
bune (sing.); 3) Un vin pute
rea ursului — Vinuri de lă- 
mîioasă; 4) Cetate legendară — 
Duce rodul bogat al viilor!; 5) 
Stăpinește podgoriile Murfat’.a- 
ruluj (prese.) — O gură cu vin 
(fig.) — De la vilă 1... 6) ...boabe 
de struguri ! — Susținătorul lui 
Bachus — Una și una !; 7) 
Vechi luminițe — Act dc pre
zență; 8) Ritmică centrală ! — 
Din Fetească 1 — Erou mitolo
gic care a scăpat din captivi
tate îmbălăndu-1 cu vin pe Po
li fem; 9) Jocul nostru — Vas 
pentru vin; 10) Verbul cramei, 
după culesul viei — Vin... me- 
tagramat! — Din vinuri; II) 
Picături de la Nicorești — Pu
țin Pelin — Se-mbală repede 
(fig.); 12) Din vinrfcre! — Cu
noscută podgorie și renumită 
prin vinurile sale.

corei solu- 
douâ cuvin-

gă T este). Se poate observa clor 
că acest biverb nu este format 
din două monoverbe de sine stă
tătoare, iar formele de ligamen- 
tare sînt inedite, făcind in acest 
fel și o mare economie în repre
zentarea grafică. Formele de li- 
gomentare arhiuzate și arhicunos
cute cum ar fi : IN, ARE, DIN, 
PE, ORI etc. sînt admisibile nu
mai in cazul in care sint însoțite 
de alte forme de ligamentore noi, 
originale, inedite, care dau o va
loare tehnică problemei enigmis-

Danii TOMUȘ — elev

(Biverb 4, 7)

Soluția : ALIN GĂTEȘTE (A

BIDETERMI- 
om amintii 

rămine

METEOROLOGICA

(biverb ; 4, 4)
Soluția : VINT SLAB (V in T S 

la B). Cu alte cuvinte două mo
noverbe de sine stătătoare. A- 
ceoslă formă este de mult depă
șită (deci nu se moi folosește) de 
forma ligomentată, indiscutabil, 
net superioară. Iotă un exemplu :

De Ia Dunăre la Criș 
Ori și unde-ai bate pasul, 
Trebuie să dai bacșiș 
Chiar de-nlrebi: „cît e ceasul ? 
Intri-n circiumă și zici .
— Ospătare... „este* mici ?
— Sînt! răspunde el legal 
Și corect gramatical;
Dar ea să nu ți-i dau veci 
Mișcă frate... din urechi ! 
Și tu miști, că n-ai ce face. 
Nici frizerul nu te ..place", 
Nici hotelierul... n-are 
Cameră pentru culcare 
Și-apoi p-ave.. cum e cazul 

ăla cu aragazul.
nu-ți spun proverbul

Mișcă frate din urechi

Dar acum s-a terminal!
Nu mai „mișc" I M-am. săturat I 
Eu să fac pe prea galantul
Iar „Bacșișul * cu Trabantul I 
Fraților, ia scoateți șișul 
Și stârpiți pe loc bacșișul I
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CENTENARUL LICHILIII ,.DECEBAL“ DIN DIM
In atmosfera entuziasmului 

general. cu care întregul popor 
luptă pentru înfăptuirea preve- 
«k :or Congresului al X-’ea al 
F C.R.. pentru transpunerea in 
viață a măsurilor privind îm
bunătățirea activității politico- 
Ideologice. de educare marxist- 
teninistă a membrilor de par
tid și a tuturor oamenilor mun
cii inițiate de tovarășul 
N-coiae Ceaușescu, secretarul 
general al P.C.R.. eie\ ii și pro- 
iesorii Liceului -Decebal" din 
Deva, aniversează o sută de ani 
de existență, a acestui prestigios 
așerâminl de cultură.

înființat în anul 1'871, liceul 
n avut la început denumirea 
»k Școală reală inferioară, iar 
din anul 1876 a primit denu
mirea de Școală reală superi- 
rctrâ.

Primul an școlar s-a deschis 
la 1 octombrie 1871 cu clasa I 
•« avea un efectiv de 23 elevi. 
Ca școală reală inferioară de 
trei ani, a funcționat doar in
tre 1871—1874 dind o singură 
serie de absolvenți în 1974 în 
număr de 6.

După 1874, s-a trecut la dez
voltarea sa devenind treptat 
școală reală superioară cu 8 
fla« (liceu). Prima promoție de 
absolvenți ai liceului (Școala re
ală superioară) a fost dală în 
imul școlar 1879—1880, cînd li
ftul s-a completat cu 8 clase. 
După primul război mondial a 
primit denumirea de Liceul 
, Decebal'. Și-â continuat exis- 
k*«'a de școală secundară reală 
de 8 ani pentru băieți (și cu 
mfe fără frecvență) pină în 
aoul 1928. iar de la această da
tă a funcționat ca -liceu unic1* 
ut 7 clase pînă în anul școlar 
1935—1936. cînd se revine la 
Kceul cu durata de 8 ani, for- 
»r.ă în care cămine pînă la re
ft rma învățământului din 1948.

Ansamblul transformărilor re- 
veluționare din viața social- 
p». ’jcâ. economică și culturală 
» pair.ei de după istoricul e- 
w»:ment de la 23 August 1944 
» impus schimbări structurale 
țr în domeniul învățămîatului 
punind în fața școlii sarcini 
net, legate de edificarea orîn- 
duirii socialiste. -Jn acest scop 
legea pentru reforma îr.vățâ- 
jnîr.lului din 1948 — moment
important în istoria învățumin- 
tuJui din patria noastră — sta
tornicea o nouă orientare și un 
nou conținut procesului de în- 
vățămint asigurind o funda
mentare științifică întregii 
munci de instruire și educare 
comunică a tineretului școlar.

Astfel și Liceu! ..Decebal* a 
cunoscut după această dată e- 
venimen’e și transformări me- 
Bite să ducă la ridicarea per
soane:. ’ă a calității muncii de 
instruire și educare a tinere
tului școlar, devenind școală 
de 11 ani.

Pentru a se da posibilitatea 
oamenilor muncii să-și comple
teze studiile, fără a părăsi pro
ducția, s-au asigurat condiții 
corespunzătoare secției fără 
frecvență (clasele V—XI). iar 
In 1954 s-a înființat secția se
rală pentru ciclul mediu.

Incepînd din anul 1954, uni
tatea a devenit școală med:e

Dl MIN’ICA 31 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I : 6,00 Buletin 
de știri; 6,05 Concertul dimi
neții; 7 00 Rudi-jjurnal; 7,45 A- 
vanpremteră cotidiană; 8,00 Su
marul presei; 8,08 Ilustrate mu
sical?; 9.00 Ora satului; 10,1)0 
Radiomagazinul femeilor; 10,30 
Recitalul soliștilor Gică Petres
cu, Roxana Matei, Vjky și 
Jimmy Fontana: 11.00 Buletin 
de știri: 11.05 Intîlnîre cu me
tod.a populară și interpretul 
preferat; 12,00 De toate pentru 
toți; 13,00 Radiojurnal. Sport;
13.15 Orchestra de muzică popu
lară a Radioteleviziunii; 14,00 
Unda veselă; 14,30 Muzică u- 
șoară; 14,45 Sport și muzică;
17.15 Arii din opereta Prințul 
din Madrid de Lopez; 17,30 Joa
că fete §i flăcăi; 17,45 Cintece; 
18,00 Caravana fanteziei; 19,00 
Radiojurnal; 19,15 Ultima parte 
e meciului de handbal dintre 
echipele feminine ale României 

de 10 ani. In 1957 s-a revenit 
la durata de 11 ani, iar în de
cembrie 1957 a primit denumi
rea dc Școala medie nr. 2 
.Decebal".

In anul I960 a avut loc uni
ficarea claselor medii (VIII— 
XI) de la toate cele trei școii 
din Deva („Decebal", „Dr. Petru 
Groza* și „Petofi Sandor") toți 
elevii fiind școlarizați începînd 
cu anul școlar 1960—1961 ia 
..Școala medie nr. 2 „Decebal", 
pe lingă care a început să func
ționeze din acest an și secția 
cu limba de predare maghiară 
(clasele VIII—XI).

Din anul școlar 1970—1971 în 
cadrul liceului, funcționează 
din anul II (clasa X-a) două 
clase speciale : una de matema
tică și una de chimie.

In perioada anilor 1957—1961 
a funcționat și secția specială 
— muncitorească — cu durata 
de trei ani. cu și fără frecven
ță.

In anii orînduirii socialiste. 
Liceul „Decebal* a fost dotat cu o 
puternică și modernă buză ma
terială meniți să asigure con
diții optime desfășurării proce
sului de învățămînt.

In urma recentelor măsuri c« 
privire la legarea învățămintu- 
lui de viață, de practica muncii 
socialiste, au fost amenajate 
trei ateliere pentru băieți și 
trei pentru fele, iar laboratoa
rele de chimie, fizică .și științe 
biologice au fost modernizate, 
asigurîndu-se condiții optime 
pentru lecții și lucrări de labo- 
Tător cu caracter fronlal. A 
fost amenajat, un laborator lin
gvistic și sînt în curs de ame
najare cabinete pentru științele 
sociale, geografie, matematică 
ș.a.

Dinamica elevilor care au în
vățat pe băncile Liceului „Dece
bal' ne oferă imaginea reală 
a creșterii progresive a numă
rului de elevi școlarizați și a 
numărului de absolvenți, îlu- 
strind prin aceasta importanța 
epocii socialiste în viața liceu
lui. Astfel, numai în 22 de ani 
Liceu] ..Decebal" a dat 4 790 ab
solvenți.

In cei 100 de ani de existen
ță Liceul .Decebal' a pregătit 
și dat societății peste 6 500 ab
solvenți, din care unii au ajuns 
să dețină funcții deosebit de 
importante în statul nostru. 
Așa este Bujor Almășan, mem
bru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și 
ministru al minelor, petrolului 
și geologiei și Octavian Groza, 
ministru al energiei electrice.

Majoritatea covîrșitoare a ab
solvenților liceului au devenit 
ingineri, medici, profesori, ar- 
hitecțî, juriști, economiști, teh
nicieni, cadre destoinice care-șî 
aduc din plin contribuția la 
dezvoltarea economiei și cultu
rii noastre socialiste. Unii de
țin funcții de răspundere în 
ministere, conduc unități econo
mice sau de cultură, fac parte 
din aparatul de partid sau de 
stat, iar alții au rămas să mun
cească în cadrul învățămîntn- 
!ui superior sau în institute de 
cercetări științifice.

Cea mai mare parte a absol
venților Liceului „Decebal' au 
venit să lucreze în întreprinde

ți R. D. Germane: 19,30 Estra
da duminicală; 22,00 Radiojur
nal; 22,10 Panoramic sportiv; 
22. ) Meridiane melodii; 22.50 
Moment poetic: 23,00 Meridiane 
melodii; 24.00 Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

LUNI 1 NOIEMBRIE
PROGRAMUL I : 6,00 Buletin 

de știri; 7,00 Radiojurnal; 8,30 
La microfon, melodia preferată; 
9,00 Buletin de știri; 9,30 Revis
ta literară radio; 10,00 Buletin 
de știri; 10,05 Melodii popu
lare; 10,30 Știința în slujba pă
cii; 11.00 Buletin de știri; 11,05 
Din muzica popoarelor: 11,35 
Cintece; 12,30 întâlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal; 13,27 
Cântecul e pretutindeni; 14,30 
Emisiune muzicală pentru os
tași; 15,00 Buletin de .știri: 15.05 
Inșir-te mărgărite; 16,00 Radio
jurnal; 16,15 Muzică ușoara; 
17,u0 Antena tinerelului; 17,30 
Concert de muzică populară; 
18,00 Orele serii; 20,00 Tableta 
de seară; 20,05 Zece melodii 
preferate; 20,30 Teatru docu
ment. Premiera; „Dor necu
prins". Scenariu document de 
Mihai Sloian; 21,40 Revista șla
gărelor; 22,00 Radiojurnal; 22,30 
Concert de seară; 22,55 Moment 
poetic; 23,00 Concert de seară; 
24,00 Buletin de Știri; 0,03—6,00 
Estrada nocturnă. 

rile și instituțiile orașului Deva 
sau ale județului Hunedoara, 
incit se poate aprecia cu pe ra
za municipiului și în județul 
nostru nu se află nici o unita
te mare în care să nu muncească 
unul sau mai mulți absolvenți 
ai liceului centenar.

La formarea personalității tu
turor absolvenților Liceului 
„Decebal", la conturarea profi
lului lor moral și la declanșa
rea pasiunii pentru adevăr, fru
mos și dreptate, au contribuit 
profesorii lor care i-au învățat 
și i-au îndrumat cu migală, 
pricepere și devotament

Din numărul mare de dascăli 
ce au dăruit cu generozitate a- 
postolică prinosul spiritualită
ții lor acelora ce au învățat pe 
băncile Liceului „Decebal", se 
desprinde figura proeminentă a 
profesorului Iosîf Boteanu, pri
mul director român al liceu
lui, pe care l-o condus timp de 
20 de ani cu pricepere deose
bită și cu un exemplar devo
tament. Alături de imaginea sa 
se fixează aceea a vrednicului 
său succesor, profesorul Li viu 
Sirca, director între 1938—1352, 
eminent pedagog și cărturar, ta
lentat organizator și conducător.

Fixată definitiv în memoria 
colectivă a multor serii de șb- 
solvenți și a întregului oraș ră- 
mîne figura profesorului Isn 
Ignaton, prin însuflețită, bo
gata și creatoarea sa activita
te de dascăl, dirijor, folclorist 
și compozitor muzical.

Șirul dascălilor ce au men
ținut permanent vie flacăra ști
inței .și culturii în Liceul „De
cebal' se poate completa cu 
Avram Ilarion. Bărbat Olimpia, 
Bran Comei, Brun Gheorghe, 
Caraman Pavel, Clipii Aurelia, 
Clipii Timotei, Eneșel Galina, 
Laslâu Emil, Louis Gombi, 
Lupșor Nicoiae, Oprean Stela, 
Popa Eufrosina, Suciu Rodica, 
Auruceanu Iulia. Volansehi Eu
gen, Victor Jacotă și mulți alții 
cărora le cerem scuze pentru 
neinserarea în această succin
tă evocare. Pe toți îi as:gurâm 
de întreaga gratitudine a ce
lor pe care i-au învățat si a 
celor ce i-au urmat în munca 
apostolică din Liceul „Decebal*.

Rindurile profesorilor Liceu
lui „Decebal" se completează e- 
cele peste 60 de cadre din anul 
centenarului, care sub îndru1- 
marea organizației de partid 
din școală și în colaborare cu 
organizațiile U.T.C. și comite
tele de părinți, nu precupețesc 
nici un efort în activitatea ce-o 
desfășoară la clasă și in afară de 
clasă, mobilizind elevii la însu
șirea temeinică șî creatoare a 
cunoștințelor, edueîndu-i în spi
ritul înaltelor îndatoriri față 
dc patria noastră socialistă.

Prof. Dumitru SUSAN
Liceul „Decebal” Deva

PREVENIREA PRAFULUI NOCIV ÎN MINA

înainte de executarea perforării găurilor <lc mină, stro

piți locul de muncă pe o distanță de 5—10 metri.

Perforajul umed reduce pină la 98 Ia sută din praful 
care sc formează Ia perforajul uscat.

Pentru a realiza însă un perforaj umed eficient, tre
buiesc respectate următoarele reguli :

• perforarea găurilor să fie începută folosind jumătate 
diu presiunea aerului comprimat;

se vor folosi sfredele sau capete de tăiere cu ori
ficiile de debitare a apei cit mai aproape de tăiș;

• menținerea presiunii apei cu 0,5—1 atm. sub pre
siunea aerului comprimat;

asigurarea unui debit <le apă de 2—1 l/minut.

La locurile de muneă unde cu Coate măsurile luate 
conținutul de praf depășește limitele maxime admise, se 
vor folosi măști contra prafului. Acestea var putea fi fo
losite ca mijloace unice de protecție numai in locurile d« 
muncă sau la operații unde, din motive obiective, nu se 
pot aplica celelalte mijloace de combatere.

Pentru îmbunătățirea aprovizionării 
populației, pentru un comerț civilizat!

(Urmare din pap. I)

nalc- Drept urmare, nu nwii n- 
pare surprinzător faptul că pa
guba produsă în comerț, ca re
zultat al sustragerii sau delapi
dării. se ridică la suma de 
2 056 483W din care : O.C 1. Mi- 
menlara 188 000 lei in 1970 și 
231000 în 1971 ; O.C.L Produse 
industriale 535 000 lei în 1970 
și 548 000 în 1971 ; T.A.P.L. 
98 000 ]ei în 1970 și 233 000 în 
1971 ?i C.L.F. 100 708 Jci în 1970 
și 32 75ft ]ei în 1971. Și ce e 
mai grav, din această sumă nu 
s-a recuperat decît 940 610 Iei.

Pentru Slîrpirea definitivă a 
unei astfel de situații sesiunea 
a hotărît să se treacă la altfel 
de măsuri îneît, pînă la 1 De-. 
1971, să fie scoși din comerț, 
toți cei cu antecedente penale. 
De ‘semenea, să se treacă la o 
verificare temeinică a activită
ții revizorilor care nu efectuat 
inventarieri la unitățile comer
ciale în care s-au constatat n- 
Poi sustrageri și. în măsura în 
care se va stabili în sarcina lor 
superficialitate, sâ fie ținuți so
lidari. alături de cei care au co
mis infracțiunile.

In scopul lichidării neajunsu
rilor din activitatea comercială 
și îmbunătățirii aprovizionării 
și desfacerii produselor pentru 
populație, comitetul executiv, a 
prezentat un plan de măsuri 
corespunzător.

In discuțiile purtate pe mar
ginea materialului expus depu
tății loan Mogoș (Uricani). Va- 
sile Beteringhe (Vulcan), Traian 
Costea (Petrila), Emil Stoica 
(Petroșani), Ioan Vladislav (Bă- 
nița), Simion Mogoș (Cimpa), 
Albert Kalath (Dîlja Mare)

La o entuziastă aniversare
(Urmare din pag. 1) 

a traduce în viață politica 
partidului nostru, de împli
nire a celor mai înalte aspi
rații și idealuri aJe tinere
tului din patria noastră.

Tn senin de înaltă apre
ciere a strădaniilor, pentru 
pregătirea lor temeinică, pen
tru activitatea obștească și 
munca depusă în viața de 
organizație, unui număr de 
uteciști li s-a înmînat de că
tre tovarășul Viorel Faur, 
membru al biroului Comite
tului județean de partid, 
prim-secretar al Comitetului 
județean al U.T.C.. «Diploma 
de onoare" a Comitetului-ju~. 
dețean U.T.C.

Sălile Liceului Decebal, au 
găzduit apoi o interesantă 
sesiune de comunicări a So

TEMPERATURA MUNCH
(Urmare din pag. 1)

ce fac, dacă vreau să devin 
un bun meseriaș, ne spune 
Emil. Ambii părinți (mama 
este muncitoare) m-au ajutat 
in alegerea viitoarei meserii. 
Și, nu-s vorbe goale, să știți 
că-mi place. E formidabil cînd 
vezi că miinile tale pot face 
ce nu ți-ai fi închipuit vreo
dată. Parcă atunci cînd se 
toarnă, curge și o picătură din 
transpirația fa, din sufletul 
tău.

Da Emile ! Așa-i! Curge și 
o picătură, din inima ta, din 
inima voastră, din inima 
noastră, a tuturor celor ce 
vrem binele pămintului a- 
cesta românesc. 

loan Cosma (Petroșani), Dumi
tru Găgean (Aninonsa), Mihai 
l’nache (Petroșani), Gheorghe 
Mitrca (Petroșani) au < riticat 
la rîndul lor neajunsurile Ș> 
lipsurile manifestate încă în 
activitatea organizațiilor comer
ciale. în specia] cele legato de 
aprovizionarea și «osp« dări rea 
fondul ui de marfă, buna deser
vire a cumpărătorilor, compor
tarea lucrătorilor din comerț. 
Totodată, deputății care au hi
at cuvlntul, au făcut o seamă 
dc propuneri valoroase.

Concluzionând pe marginea 
problemelor analizate in sesiu
nea Consiliului popular al mu
nicipiului Petroșani, tovarășul 
im*. Stei inn Popescu, vicepreșe
dinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean 
Hunedoara, a cerut organelor 
locale, să ia toate măsurile pen
tru asigurarea fondului de mm - 
fă la nivelul cifrelor stabilite. 
In acest sens, se impune ca or
ganele municipale, să ia toate 
măsurile pentru aplicarea ime- 
«diată a măsurilor adoptate de 
sesiune. De asemenea, rămîne 
ca o stringentă necesitate, in
tensificarea muncii dc educație 
politică a tuturor lucrătorilor 
din comerț, in vederea ridicării 
gradului de conștiință a acesto
ra. In viitor, organele de con
trol. vor trebui sâ-și exerrite 
cu mai multă răspundere și e- 
xigență misiunea, deoarece pi
nă acum aU dovedit în uncie 
cazuri, că nu și-au făcut pe de
plin datoria. Referindu-se la 
problemele de investiții vorbi
torul a criticat faptul că sînt 
tărăgănate și întîrziate lucrări
le de construcții și reparați: la 
foarte multe obiective comer

cietății de științe reale și 
umane a elevilor, iar după- 
amiază, în sala dc festivități 
a avut loc o emoționantă în
tâlnire între generația de azi 
a școlii și vechi promoții de 
elevi, pe tema rolul pregă
tirii temeinice pentru mun
că și viață.

Cea de-a doua zi a săr
bătorii centenarului, a fost 
marcată de dezvelirea unei 
plăci comemorative fixată pe 
clădirea Liceului „Decebal'* 
care, imortalizează momentul 
creării acestui așezămînt de 
cultură în cel de-al doilea 
veac al existenței sale.

După-amîază, a avut loc un 
simpozion de evocare a Li
ceului «Decebal*. la care 
și-au dat concursul cadre di
dactice și vechi absolvenți 
ai liceului.

In secție, in locuri de mun
că diferite, întilnim elevi ai 
„industrialului”, care participă 
(plini de importanța muncii 
lor) alături de muncitori la 
desfășurarea operațiilor recla
mate de procesul productiv. 
Ochii lor sînt plini de încre
derea pe care ți-o dă cunoaș
terea unor taine, gesturile 
sînt aproape sigure, ca ale 
îndrumătorilor lor.

Plecăm cu certitudinea că 
aici, ca in multe alte nenu
mărate uzine-școli, este o 
înaltă temperatură, favora
bilă creării și modelării u- 
nor trainice deprinderi de 
viață și muncă. 

ciale, uncie -din a* eston încă 
nu sini atacate, iar constructo
rul șf beneficiarii manifestă o 
slabă preocupare în aeeaslă di
recție.

In încheierea lucrărilor sesi
unii. tovarășul Clement Negruț, 
prim-secretar al Com totului 
municipal de partid șl preșe
dintele Comitetului executiv nl 
Consiliului popular municipal, 
a arătat că toți deputății în
scriși ]a cuvint, au analizat eu 
tentă răspunderea lipsurile din 
aprovizionarea cu mărfuri, cau
zele și neajunsurile ce le-uu 
determinat, au luat atitudine 
față dc cei pare au pro'ocat 
daune jn avutul obștesc și au 
făcut propuneri judicioase care 
vor contribui la îmbunătățirea 
întregii activități comerciale. 
Dacă înainte, se obetorvuu go
luri in aprovizionare, acum se 
constată că lucrătorii din > *- 
merț nu gospodăresc bine fon
dul de marfă existent. Este ne
cesară o preocupare mai atentă 
fui a de deservirea cetățenilor, 
nu numai prin comportarea lu
crătorilor din comerț, ci, mai 
ales, prin desfacerea ritmică și 
în cantități suficiente a pro
duselor în toate unitățile. Tre
buie acordată o grijă deosebită 
aprovizionării unităților perife
rice, în localitățile și punctele 
izolate. Fiecare lucrător din co
merț, trebuie să simtă răspun
derea socială, să lupte pentru 
respectarea întocmai a masuri
lor stabilite de organele superi
oare de partid și de stat în a- 
cest domeniu de activitate. Nu 
putem admite nici un fel de a- 
batCre de la principiile care 
guvernează societatea noastră 
și Dentru aceasta, toți deputății 
și întreaga populație a Văii 
Jiului, este chemată să-și aducă 
contribuția la respectarea și a- 
pliearea hotărîtă a măsurilor 
adoptate de sesiunea consiliu
lui popular, fiindcă numai qșa 
vom putea crea cele mai bune 
condiții, pentru servirea civili- 
•zală a populației în viitor.

■

CENTRUL Dl LEGUME $1 FRUCTE
PETROȘANI

■

A

In vederea aprovizionării de toam-
na-iarna, organizează servirea popu
lației la domiciliu cu:

CARTOFI. MM, CEAPA și RÂDÂCINOASE
Cantitatea minimă pentru care se primește comanda este de 25 kg. ■
Comenzile pentru orașul Petroșani se vor primi la depozitul nr. 1 Pe- ■ 

troșani, telefon nr. 1263, iar pentru orașul Lupeni la depozitul nr. 2 Lu- ■ 
peni, telefon 191 între orele 8—10.

Comenzile depuse se vor onora în Ș 
termen de 48 de ore.

Livrarea se va face la prețurile de desfacere cu amănuntul la care se 
adaugă 0,10 Ici'kg cheltuieli dc transport și manipulare.
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8JMI Drs< bidrrea emisiunii. 
Speri și ssînfttate.

9,00 Matineu duminica] pentru 
copii.

îo.oo viața satulaâ,
11,15 Oaspeți in sălile de ron- 

certc ale Capitalei. .. Ca
pello ( olonieiisis", orches
tra barocă a Radiodifuziu
nii din K®ln.

12.00 Dc strajă patriei.
12.30 Emisiune in limba ma

ghiara.
14,00 Postmeridian. Fotbal : U- 

niversilatea Cluj — F. C. 
Argeș (divizia A). Trans
misiune directă de la ( luj.

15.45 Magazin.
16.30 Film serial pentru tine

ret • ..Flanela giganților".
17,20 ( inlare patriei — Concurs 

(oral inter județean. Parti
cipă : corul Căminului rul- 
tural comuna Dobra. Jud. 
Hunedoara: corul „Ion Vi- 
du* al Casei de Cui tură 
Lugoj; jud. Timiș; corul 
de cameră al Sindicalului 
Învățămînt — iași; corul 
Clubului Fabricii de pos
tav Buhuși. jud. Bacău.

18.30 Handbal feminin : Romă-

FILE DE ISTORIE
Ieri la orele 17 a avut loc la Casa de cultură din Pe

troșani o expunere intitulată „Fi'e de istorie1* ținută de con
ferențiarul universitar Augustin Deak, director adjunct al 
Muzeului dc istorie a Partidului Comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din România. Aceeași expunere va 
fi prezentată azi la ora lt> în cadrul clubului dm Vulcwa.

MICA PUBLICITATE
VlND autoturism Mercedes

220 — culoare neagră. Anton 
Pan, 86, Petroșani.

anunță

•ia — ROG. (Trofeul 
Carwațî). Transmisiune da 
fa Cluj, hi pauzl. Ia om 
fțs&: „1001 de mi” — 
«misiune pentru «ei mici. 

M.30 Telejurnalul de seară. 
20.00 Reflexe și reflecții — un

film despre sticlărie șl 
sticlari.

20.25 Mo/.îcâ populară.
20.45 Film artistic: Un taxi 

penlru Tobruk.
22.15 Recital Miharla Mihai.
22.40 Telejurnalul de noapte 

Sport.

LI NI 1 NOIEMBRIE

18.00 Deschiderea emisiunii.
.Mult mi-e dragă Dobro- 
rea* — program de muzi
că populară.

18.15 Serna — emisiune dc in
formație și crîlicS teatrală.

18.45 Stop-cadru.
19.15 Publici late. 
19.20 1 oui de seri.
19.30 Telejurnalul dc seară. Cia-

< inaltil in acțiune — îu- 
dcțul Sălaj.

20.00 Ancheta TV. ..Noi. această 
Republică". Emisiune de 
Eugen Mândrie.

20.45 Avanpremieră.
20,50 Film serial : .Aghiotantul 

Excelentei Sale” (VIII).
21.40 „Steaua fără nume'* —

..Floarea din grădină*.
22.30 Din țările socialiste. Foto- 

sîmfonia. Reportaj primit 
de la televiziunea sovie
tică.

22.45 Film documentar : Ima
gini din Algeria.

23,00 Telejurnalul de noapte.

VlND autoturism ,Skoda' 
vechi în stare bună de func
ționare. Vasile Roaită, 13/3.

b!

? 1
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Ședința Consiliului militar al Fiirțelnr Armate Huile

statelor participante la Tratatul de la Varșovia

Vizita lui I. B. Tito 
în S.U.A.

In conformitate cu planul ac
tivităților comune. în perion- 
4a -6—29 octombrie ac., s-a 
(jesfășurat în Republica Popu
lară Polonă, sub conducerea 
comandantului suprem al For
țelor Armate Unite — rhareșa- 

ietice I. I. In
ia ordinară a 

militar al Forțelor 
consfătuirea 
•ere ale ar- 

âpante la

pe 
exami- 

per- 
lup-

s-au

tul Uniunii Sovi* 
kubovski. ședințj 
Consiliului 

‘Armate Unite și 
cadrelor de condu< 
matelor statelor parti 
Tratatul de la Varșovia.

In cursul ședinței și consfă
tuirii s-au tras concluzii nsu- 
f»ra pregătirii operative și dc 
liptă a Forțelor Armate Unite 

pe anul 1971, au fost puse dc

acord ;k livilățile comune 
anul 1972 și au fost 
nate alte probleme de 
feejiunare a capacității dc 
tâ a trupelor și flotelor.

Ședința Și consfătuirea
desfășurat într-o atanosferă de 
lucru, tovărășească. în spiritul 
înțelegerii reciproce și uni
tății dc vederi a tuturor parti
cipa n ți lor.

Membrii Consiliului militar 
și participanții la consfătuire 
au asistat la exerciții execu
tate de unități ale Armatei po
loneze, au luat cunoștință de 
baza materială de instrucție, 
folosită în pregătirea de luptă 
a trupelor.

Comandantul suprem al For
țelor Armate Finite — mare
șalul Uniunii Sovietice I I. Ia- 
kubovski și membrii Consiliu
lui militar au fost primiți de 
primul secretar al Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Unit Polonez — tovară
șul Edward Gierck. Tovarășul 
Edward Gierck a avut cu a-

ceșlia o convorbire, desfășu
rată intr-o atmosferă caldă, 
tovărășească.

La convorbire au participat 
P. Jaroszewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone, S. Kania, secretar al 
C.U. al P.M.U.P. și general 
Broni W. Jaruzelsky. ministrul 
apărării naționale.

WASHINGTON 30 (Agerpres). 
— Președintele R.S.F. Iugosla
via, losip Broz Tito, a avut 
vineri o întrevedere eu minis
trul comerțului al Ș.U.A., Mau
rice Stans, cu oameni dc afa
ceri americani, cu reprezen
tanți ai companiilor care între
țin legături sau manifestă in
teres pentru colaborarea cu 
întreprinderile iugoslave Pre
ședintele iugoslav, menționează 
agenția TAN1UG, n abordat 
unele chestiuni din domeniul 
colaborării economice dintre 
Iugoslavia și S.U.A., legate, în
deosebi, dc posibilitățile

plasare a mărfurilor iugoslave 
pe piața americană, de coope
rarea Internațională, utiliza
rea realizărilor tehnologici a- 
mcrlcanc in Iugoslavia, turism, 
investiții comune.

In cursul aceleiași zile, pre
ședintele R.S.F.I. s-a întîlnit cu 
președintele Camerei Repre
zentanților, Carl Albert, cu 
președintele Comitetului pen
tru problemele externe al se
natului, William Fulbright, ș 
a purtat convorbiri cu mem 
bri ai celor’ două camere ale 
Congresului S.U.A.
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DIN TARILE
SOCIALISTE

MOSCOVA
Un baraj deosebit de origi

nal se construiește pe riul Ka- 
ratau, în sudul R.S.S. Kazahe. 
Cu ajutorul lui va fi format 
un lac dc acumulare cu un vo
lum de 20 milioane metri cubi. 
Originalitatea construcției con
stă in faptul că barajul va tre
bui să zăgăzuiască cursul unui 
rîu care arc... două etaje 1 Fe
nomenul se datorează faptului 
că vechea albie a rîului seacă 
în timpul căldurilor de vară, 
iar albia nouă, pe care apa 
curge tot anul, este subterană.

Cu ajutorul apelor reținute 
in noul lac de acumulare vor 
fi irigate aproximativ 5 000 dc 
hectare.

de la nord la sud și de Ia csl 
spre vest. De asemenea, vor fi 
electrificate 1 500 km de cale 
ferată, printre care și porțiu
nea care leagă Silezia de ora
șul Poznan. Transporturile ru
tiere poloneze vor fi înzestrate^ 
in această perioadă.
20 000 de autobuze pe 
tcrurbanc și cu 23 000 
camioane.

cu cc«. 
linii în
de au lu

BELGRAD
mari ii

Declarația guvernului R.P. Chineze 
privind restabilirea tuturor 

drepturilor legitime în O.N.U.
(Agerpres).PEKIN 30 (Agerpres). — G i- 

vernul R.P. Chineze a dat pu
blicității o declarație în care 
se arată că adoptarea cu ma
joritate covirșitoare a rezolu
ție; privind restabilirea tutu
ror drepturilor legitime ale 
R.P. Chineze in Organizația 
Națiunilor Unite reprezintă fa
limentul politicii de negare a 
drepturilor legitime ale Chi
nei în Națiunile Unite și al 
planului imperialist american 
de creare a „două Chine" în 
Națiunile Unite. Relevînd fap
tul că guvernele țărilor susți
nătoare ale rezoluției au adus 
contribuții importante Ia a- 
ceastă luptă, guvernul și popo
rul Chinei exprimă din inimă 
mulțumiri guvernelor și popoa
relor tuturor țărilor prietene 
care susțin principialitatea și 
dreptatea. Rezultatul votului din 
actuals sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., se subliniază 
In declarație, oglindește ten
dința generală a popoarelor din 
Sume, care doresc prietenie cu 
poporul chinez.

«Toate țările, mari sau mici, 
menționează în continuare 
declarația, trebuie să fie ega
le, problemele unei țări tre
buie să fie rezolvate de pro
priul său popor; problemele 
lumii trebuie să fie rezolvate 
de toate țările din lume ; pro
blemele Națiunilor Unite tre
buie sâ fie rezolvate în comun 
de toate statele membre — a- 
cesta este cursul inevitabil al 
istoriei în lumea de astăzi. 
Restabilirea drepturilor legiti
me ale R-P- Chineze în O.N.U

este o manifestare a acestui
curs*.

Referindu-se la acțiuni ale 
S.U.A. și Japoniei în sprijin'd 
planurilor de creare a unui 
.Taiwan independent-', în încer
carea disperată de a crea 
„o Chină, un Taiwan", ceea 
ce echivalează, de fapt, cu crea
rea a ..două Chine', declarația 
cere ca „rezoluția justă adop
tată de Adunarea Generală a 
O.N.U să fie aplicată imediat, 
în întregimea ei. Toți repre
zentanții clicii Cian Kai-și tre
buie să fie excluși din Q.N.U. 
și din toate organismele și a- 
gențiile dependente".

Declarația reafirmă 
R.P. Chineze care, în 
mitate cu principiile 
OJQ.U., . ‘ 
rialistă de agresiune 
sprijină națiunile și 
oprimate în lupta 
pentru eliberarea 
pentru a se opune intervenției 
străine și a deveni stăpîne ale 
destinelor lor. Tn încheierea de
clarației se spune • .^Guvernul 
R. P. Chineze își va trimite 
în curând reprezentanți ca să 
participe la activitatea Națiu
nilor Unite. R.P. Chineză va 
sta alături de toate țările și 
popoarele care iubesc pacea și 
dreptatea și, împreună cu ele, 
va lupta pentru apărarea in
dependenței naționale și su
veranității de -stat ale tuturor 
țărilor, pentru cauza apărării 
păcii internaționale și pentru 
promovarea progresului omeni-

poziția 
confor- 
Cartei 

respinge politica impe- 
și război, 
popoarele 
lor justă 
națională,

de

VARȘOVIAOr-

SOFIA

proiecte industriale 
în actualul plan cua-

urmare a demisiei 
pre-

• La Londra a fost semnat un 
acord în baza căruia societa
tea alegeriană de hidrocarburi 
„Sonatrach* va primi un îm
prumut în valoare de 30 mi
lioane dolari de la un con
sortia bancar internațional cu
prinzând. în special, bănci a- 
mericane, canadiene, britanice 
și japoneze, anunță agenția 
APS.

împrumutul este destinat pu
nerii în aplicare, de către so
cietatea algeriană, a unor im
portante 
prevăzute 
drienal.

torilor uzinelor constructoare 
dc automobile SEAT. La che
marea „Comisiilor muncito
rești', sindicate nerescunoscu- 
te de guvern au încetat lucrul 
cîteva mii de muncitori de la 
diverse întreprinderi din Bar
celona, .Siemens Matacan- 
sa“, „Fipalsa", „Seda S. A.“ 
etc. Au declarat, dc asemenea, 
o grevă .a brațelor încrucișa
te' cei 2 500 de lucrători ai 
Companiei municipale de trans
porturi. Mai multe sute J- 
studenți au participat, pe de 
altă parte, la mitinguri 
ganizate în diferite puncte aie 
orașului.

• Ca 
guvernului condus de 
mierui Ahti Karjalainen, pre
ședintele Finlandei, Urho 
Kekkonen, a hotărât organi
zarea de alegeri generale an
ticipate. Acestea se vor des
fășura în zilele de 2 și 3 ia
nuarie, anul viitor. Pină a- 
tunci, un cabinet interimar, 
prezidat de Teuvo Aura, va 
rezolva problemele curente 
ale țării.

0 Vineri seara. prinlr-un 
vot surpriză, Senatul ameri
can a respins, cu 41 voturi 
contra 27, proiectul de lege a- 
supra ajutorului destinat străi
nătății, proiect ce fusese a- 
doptat cu cîteva amendamente, 
de Camera reprezentanților. 
Votul a intervenit după o săp- 
tămînă de dezbateri controver
sate timp în care proiectul ini
țial a fost redus de la 3,2 mi
liarde dolari la 2,9 miliarde 
dolari.

Creditele pentru Vietnamul 
de Sud, Laos și “ 
re sînt incluse 
specială privind ajutorul mi
litar, nu sînt afectate de votul 
de vineri.

Tailanda, ca- 
într-o lege

0 Datorită ploilor torenția
le, in departamentul peruan 
Iluanuco s-au produs grave 
inundații, care au compromis 
importante suprafețe agricole, 
cultivate cu porumb și cartofi. 
Cea mai afectată este zona lo
calității Huancayo.

0 După cum informează a- 
genția AKI, în intervalul 25 
septembrie—20 octombrie, for
țele patriotice cambodgiene, ca
re acționează în provincia 
Kompong Cham, au atacat, în 
repetate rânduri, unități ale tru
pelor saigoneze și ale 
pelor regimului lui Lon 
dizlocate în zona șoselei 
mărul 7, scoțînd din luptă pes
te 1 400 de militari inamici.

Patrioții' cambodgieni au dis
trus, în timpul acestor acțiu
ni, 140 de vehicule militare și 
25 de piese de artilerie, au do
borât un avion, au incendiat 
sau aruncat in aer 18 depozite 
de combustibil sau muniții și 
au capturat numeroase arme.

0 „Mișcarea pentru dezar
marea nucleară” din Anglia a 
dat publicității o declarație de 
protest în legătură Cu explo
zia nucleară subterană pe ca
re Statele Unite urmează să 
o efectueze în insula Amchitka. 
In document se arată că ex
periența ■. „constituie o acțiu
ne periculoasă, care poate a- 
vea consecințe grave pentru 
mediul înconjurător".

0 In pofida politicii oficia
le a înghețării prețurilor și 
salariilor, costul vieții conti
nuă să crească în Statele U- 
nite. După cum informează 
un comunicat al Ministerului 
Agriculturii, în perioada 15 
septembrie — 15 octombrie,
prețurile majorității produse
lor agro-alimentare au fost 
majorate. Se menționează că, 
în aceeași perioadă, costul pro
ducției în această ramură a scă
zut cu 5 la sută .

J

In orașul Varna a început 
construcția celui mai modern 
combinat pentru construcția de 
clădiri din Bulgaria, care prin 
tehnologia sa va reprezenta un 
unicat printre întreprinderile de 
acest fel din R. I’- Bulgaria. 
Pe lingă acest modern combi
nat va funcționa și o secție 
unde se vor pregăti apartamen
tele și se vor monta toate de
taliile unei locuințe : ferestrele, 
ușile, pardoseala, geamurile, ele. 
Dolat cu cele mai moderne u- 
tilaje, combinatul va intra in 
funcțiune in anul 1973, avînd 
o capacitate de 4 000 aparta
mente pe an.

cursul acestui plan cinci- 
în R. P. Polonă se alocă 

însemnate fonduri pentru mo
dernizarea transporturilor. Prin
tre lucrările cele mai impor
tante în acest domeniu se nu
mără reconstrucția și moder
nizarea unor porțiuni ale auto
străzilor care traversează țara

alegeri
in

In

Una dintre cele mai 
treprinderi ale industriei cau
ciucului din Iugoslavia — Com
binatul „Borovo” din orașul cu 
același nume, împlinește 40 de 
ani de la întemeiere. între
prinderea, cu un număr de 
14 (MMI de safariați, produce an
velope. încălțăminte din piei» 
Și cauciuc, și alte produse car» 
se bucură de un bun renume 
Pe piața internă și in străină
tate. In anul 1970, la Borove au 
fost produse 13 milioane pe
rechi de incălțămințe și apro
ximativ 20 001) tone de alte pro
duse din cauciuc.

BUDAPESTA
La Budapesta a fost inaugu

rat Centrul de organizare șl 
tehnică de calcul al Uniunii în
treprinderilor și institutelor de 
cercetare in domeniul teleco
municațiilor. Centrul va contri
bui la dezvoltarea eficientă a 
organizării și conducerii celor 
11 întreprinderi și două insti
tute de cercetări grupate de 
uniunea menționată. Printre 
sarcinile lui se află rezolva
rea gospodăririi raționale a re
surselor. găsirea variantelor op
time de dezvoltare a structurii 
producției.

„Creierul" centrului de calcul 
— pentru care au fost investiți 
110 milioane forinți — este un 
calculator electronic I.C.L., achi
ziționat din Marea Britanic.

A. Kosîghin și-a încheiat
vizita în Cuba

HAVANA 30 (Agerpres). — 
Alexei Kosîghin , membru al 
Biroului Politic al C.G. al 
P.C.U.S., președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., și-a 
încheiat vizita în Cuba — a- 
nunță agenția TASS. Rezultate-

le convorbirilor purtate de pre
mierul sovietic la Havana au 
fost consemnate într-un comu
nicat comun sovieto-cubanez, 
care urmează să fie dat publi
cității.

0. MANILA 30 (Agerpres). — 
Un alt boxer filipinez a decedat 
în urma unui meci susținut la 
Manila. Este vorba de Oliver 
Espinosa în virată de 21 de 
ani, care a decedat la spital 
în urma loviturilor primite la 
cap. 
niîni 
găsit

ține maestra sovietică Liubov 
Kristol cu 5,5 puncte și o par
tidă întreruptă. Ea este urmată 
de Gertrude Baumstark (Româ
nia), Eretova (Cehoslovacia), 
cîte 5 puncte, Hofmann și Mi
chel (ambele R. D. Germană) 
cîte 4,5 puncte. In runda a 8-a, 
Baumstark a învins-o pe Bade 
(R. D. Germană), Hofmann a 
cîștâgat la Gheorghieva și Ere
tova la Hartlapp.

înregistrat următoarele rezul
tate : simplu bărbați J Benson 
(Suedia) — Borzsei (Ungaria) 
3—2: Secretin (Franța) — Wein
mann (Austria) 3—0; Kocsis 
(Ungaria) — E. Scholer (R.F.G.) 
3—2; simplu femei : D. Scholen 
(R.F.G.) — Stephan (R.D.G.) 
3—1; Hendrikson (R.F.G.) — 
Schneller (Ungaria) 3—2; Dublu 
mixt: Beleznai, Hemadi (Un
garia) — Stipancici (Iugoslavia), 
Maria Alexandru (România) 
3—2; Marosfi, Poor (Ungaria) 
— Turai, Vostova (Cehoslovacia)

In decurs, de trei săptă- 
doi boxeri fUipinezi și-au 
moartea în ring.

BERNA 30 (Agerpres). — 
Elveția se vor desfășura dumi
nică alegeri generale pentru 
desemnarea celor două Camere 
ale Parlamentului. Pe listele de 
vot sînt înscriși 3 600 000 de a- 
legători, dintre care aproape 2 
milioane se prezintă pentru pri
ma oară în fața urnelor. Prin
tre noii alegători se vor afla și 
femeile, care au obținut, de cu
rând. dreptul la vot.

Cele două sute de mandate 
din Consiliul Național (Camera 
Deputaților) vor fi disputate, 
în principal, de șapte forma
țiuni politice : patru partide ale 
coaliției guvernamentale (socia
list, radical, democrat-creștin și 
țărănesc) și alte trei grupări 
mai mici. Deplasări de voturi 
în favoarea acestora din urmă 
pot insă zdruncina delicatul e- 
chilibru existent în prezent în
tre partidele coaliției 
mentale.

Alegătorii elvețieni 
înnoi, de asemenea, 
cea mai mare parte a 
lor Consiliului Statelor (Came
ra Superioară) — 35 de man
date din totalul de 44.

BERLIN 30 (Agerpres). — 
După consumarea a opt runde, 
în turneul internațional femi
nin de șah de la Halle, pe pri
mul loc în clasament se men-
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0 Peste 20 de persoane au 
fost rănite, iar alte 50 arestate, 
ca urmare a ciocnirilor ce s-au 
produs vineri în
monstrațiilor studențești, 
au avut loc in 
din Columbia, 
studențești s-au 
alte orașe ale
sitățile din Bogota, Medellin și 
Cartagena și-au întrerupt cursu
rile. Peste 25 000 de studenți 
se pronunță pentru retragerea 
subunităților armate din incin
ta universităților și democrati
zarea procesului dc învățămint.

0 Membrii organizației „Ve
teranii din Vietnam împotriva 
războiului' au organizat un 
marș de protest între orașele 
Rogers și Fayetteville din sta
tul Arkansas. Astăzi, in locali
tatea de destinație urmează să 
aibă loc un miting de 
semn de protest față 
tinuarea intervenției 
Unite în Indochina.

In cadrul etapei a 9-a a cam
pionatului diviziei A la fotbal s-ou 
disputat ieri după-amiază trei 
partide.

Derbiul etapei s-a desfășurat 
pe stadionul Dinamo din Capita
lă intre formațiile Dinamo Bucu
rești și U.T. Arad. La capătul u- 
nui joc echilibrat scorul a fost 
egal : 1-1 (0-0). In prima repri
ză oaspeții au avut o bună oca
zie de a înscrie, dar Sătmărea- 
nu II a scos de pe linia porții o 
minge expediată de unul din a- 
tacanții arădeni. Fotbaliștii de Io 
U. T. Arad au deschis scorul in 
minutul 51, cind Kun a marcat

cu copul din interiorul careului 
de 16 m. După numai trei mi
nute gazdele au egalat prin go
lul înscris de Florian Dumitrescu.

La Bacău, in prezența a circa 
12 000 de spectatori, formația lo
cală Sport Club a întrecut cu 
scorul de 1-0 (1-0) echipa 
Steaua București. Prima repriză a 
aparținut gazdelor, iar în cea 
de a douo, inițiativa a fost de 
partea jucătorilor bucureșteni. 
Golul victoriei a fost morcot în 
minutul 14 de Rugiubei.

Pe stadionul „23 August" din 
Capitală s-au întilnit echipele 
Rapid București Politehnica

joc de un 
fotbaliștii de la

lași. După un 
tehnic modest 
Rapid au obținut victoria cu sco
rul de 1—0 (0—0) prin punctul 
marcat de Dinu in minutul 49. De 
remarcat că in minutul 60, ata
cantul central al echipei gazdă, 
Neagu, a ratat o lovitură liberă 
de Io 11 m.

Celelalte cinci meciuri ale eta
pei se desfășoară astăzi după ur
mătorul program : Crișul Oradea 
-C.F.R. Cluj ; Universitatea Cluj 
—F.C. Argeș ; Universitatea Cra- 
iova-Steagul Roșu Brașov ; A.S.A. 
Tg. Mureș—Petrolul Ploiești și Fa
rul Constonța—Jiul Petroșani.

CLARIFICĂRI PE SCENA POLITICA AUSTRIACA
bine de un an și 

jumătate, de cind Partidul so
cialist a format primul guvern 
monocolor socialist din istoria 
postbelică a Austriei, scena po
litică a acestei țări a stat sub 
semnul incertitudinilor. Aceas
tă situație era determinată de 
faptul că in Parlament, Parti
dul socialist nu definea majo
ritatea absolută, teoretic exis- 
tind in orice moment posibili
tatea punerii guvernului in mi
noritate. După alegerile parla
mentare din martie 1970, co
mentatorii principalelor ziare 
vieneze au avut in problema 
stabilității guvernului socialist 
o temă inepuizabilă, alimentată 
mereu cu elemente noi, izvo- 
rite din evoluția unor compli
cate raporturi dintre partidele 
socialist, populist și liberal.

O dată cu scurgerea timpu
lui, tactica socialiștilor a de
venit evidentă : prelungirea 
viefii- guvernului minoritar pi
nă la ivirea unui moment fa-

vorabil care să le permită, prin 
decretarea de noi alegeri îna
inte de termen, consolidarea 
pozifiei lor in Parlament. Pen
tru a realiza acest obiectiv, 
Partidul socialist a trebuit st 
țină seama de factori uneori 
contradictorii, ca noua tendin
ță a electoratului austriac spre, 
guvernări monocolore, pe de o 
parte, și disponibilitatea popu- 
liștilor și liberalilor, în anu
mite condifii, de a intra in coa
liții guvernamentale cu Parti
dul socialist, pe de altă parte.

Alegerile prezidențiale din 
primăvara anului acesta, care 
au dat ciștig de cauză candi
datului socialist in persoana 
lui Franz Jonas, au determi
nat conducerea P.S.A. să apre
cieze că a sosit momentul fa
vorabil decretării de alegeri 
parlamentare înainte de termen. 
După o scurtă campanie elec
torală, alegerile de la 10 oc
tombrie au confirmat in mo

măsură calculele Partidului so
cialist.

Dar majoritatea absolută ob
ținută aproape la limită și de
clarațiile unor lideri socialiști 
au determinat pe unii obser
vatori politici să aprecieze' că 
P.S.A. ar fi dispus totuși să

formeze o coaliție fie cu popu- 
liștii, fie cu liberalii. Pină la 
urmă insă, președintele parti
dului, Bruno Kreisky, a anun
țat hotărirea socialiștilor de a 
guverna singuri. Intr-o confe
rință de presă, Bruno Kreisky 
a făcut cunoscut că .progra
mul guvernamental pe anul tre
cut va rămine neschimbat". 
„P.S.A., a spus el, tocmai pen
tru a realiza acest program a

chemat pe cetățenii austrieci 
lu noi alegeri". Printre pre- 

• vederile programului, Kreisky 
a amintit de o nouă politică 
in domeniul construcțiilor de 
locuințe, o repartizare mai e- 
chitabilă a poverilor fiscale și 
alte măsuri de importanță strict

locală. Potrivit declarațiilor lui 
Kreisky, și iu domeniul poli
ticii externe va exista conti
nuitate. In acest sens, trebuie 
amintit că in timpul guvernă
rii Partidului socialist au fost 
stabilite relații diplomatice in
tre Austria și R. P. Chineză, 
s-au extins contactele și coope
rarea cu țările socialiste, in di
ferite prilejuri, personalități ale 
guvernului au sprijinit inifiati- 

convocării unei conferințe

general-europene pentru secu
ritate, precum și alte acțiuni 
îndreptate spre un climat de 
pace in Europa și în lume.

Consolidarea poziției P.S.A. 
in Parlament nu va însemna 
în același timp și rezolvarea au
tomată a unor probleme, în
deosebi de ordin economic, ră
mase in suspensie.

Deocamdată, primele dificul
tăți au apărut in propriile rîn
duri. La ultimul Congres 
sindicatelor austriece 
rut „o extindere in 
niul etatizărilor". In 
campaniei electorale, vicecance
larul Hauser a vorbit in cu- 
vîntările sale despre necesita
tea aplicării etatizării intr-o se
rie de ramuri industriale, în 
special in industria farmaceu
tică. Kreisky, care nu este un 
adept al etatizărilor, a decla
rat că afirmațiile lui Hauser 
sînt „concepții pur personale* 
și nu ale guvernului socialist.

Avînd in vedere faptul că 
Hauser este și un exponent al 
sindicatelor, este clar că nu e 
vorba numai de .concepții per
sonale", ci de un curent, de alt
fel nu nou, in ringurile socia
liștilor. Problema etatizării a 
constituit și cu ani in urmă un 
punct de dispută, atit intre 
partidele fostei coaliții guver
namentale — socialist și popu* 
list —, cit și in cadrul P.S.A.

In privința viitorului guver
nului, ziarul independent „Dig 
Presse“ remarca : «Și chiar da
că situația va deveni dificilă 
și fără ieșire, iar problemele 
de rezolvat prea mari, rămin 
încă valabile ofertele de coa
liție. Și Kreisky poate fi sigur 

.că nu va fi înlăturat de nici 
un partener. De aceea, cel de-al 
doilea guvern al lui Kreisky 
stă mult mai solid pe picioare 
decît primul**.


