
/i

<
ANUL XXX Nr. 7 450 MIERCURI 17 OCTOMBRIE 1973 4 PAGINI 30 BANI

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ 1

Pentru îndeplinirea
An hotăritor t CINCINALULUI ÎNAINTE DE

1973

Randamente 
sporite 

la
înaintăriC* știenți de misiunea pe care o au de a pune în exploatare noi fronturi de lucru, să asigure condiții optime de muncă în fiecare abataj, minerii sectorului V al E.M. Dîlja, obțin zilnic realizări prestigiu. Brigăzi ca conduse de Gabor Levay Mihai Cacoveanu și Gheorghe Pereș au depășit sarcinile de Plan ziLiice medie cu 15,5 la sută, remarcat este Și faptul vitezele de cele trei brigăzi 3,5 ml pe zi.Organizindu-și munca, folosind timpul de lucru sectorului au obținut numai în luna octombrie randamente de aproape 2,60 mc pe post superioare celor planificate.

înaintare au depășitmai bine din plin brigăzile

Is.'

TERMEN!

> J f

Ministrul federal al alimentației, agriculturii 
și silviculturii din R. F. GermaniaPreședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, marți la amiază, pe dr. Josef Ertl, ministru federal al alimentației, agriculturii și silviculturii din Republica Federală Germania.La întrevedere au participat tovarășii Angelo Miculescu, ministrul agriculturii, industriei alimentare și apelor, Constantin Oancea, ambasadorul României în R.F. Germania.A luat parte, de asemenea, dr. Volkmar yon Arnim, însărcinatul cu afaceri ad-inte-

rim al R.F. Germania la București.In cadrul convorbirii, minis trul federal vest-german a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu un salut din partea cancelarului Republicii Federale Germania, Willy Brandt. Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat, la rîndul său, cancelarului Willy Brandt nn salut cordial și cele mai bune urări.Președintele Consiliului de Stat s-a întreținut cu oaspetele asupra unor probleme privind dezvoltarea în continuare a relațiilor bilaterale romă no—vest-germane, subliniin-

du-se, cu acest prilej, că vizita șefului statului român în Republica Federală Germania, înțelegerile convenite au creat condiții favorabile pentru promovarea tot mai largă a colaborării multilaterale dintre cele două țări. A fost evidențiată, în acest context, e- ychiția ascendentă a cooperării în domeniul industriei a- limentare și agriculturii, a- preciindu-se că există premise favorabile pentru intensificarea și adîncirea pe mai departe a acestei cooperări.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă plină de cordialitate.
Președintele Consiliului consilierilor economici 

ai președintelui S.U.A.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit, la 16 octombrie, pe prof. dr. Herbert Stein, președintele Consiliu-
La I.F.A. „Vîscoza“ Lupeni,
o experiență care confirmă :

Acordul global - formă 
de salarizare stimulativă

Asigurarea lemnului pentru susținere de calitate 
corespunzătoare - premisă a rodniciei muncii

din abataje in timpul iernii
Una din sarcinile importante ale unilățiior economice la începutul ultimului trimestru al anului o cors- tituie realizarea. în paralel cu activitatea economică curentă. a unor măsuri tehnico- organizatorice menite să a- sigure desfășurarea normală a proceselor tehnologice în timpul sezonului rece.In cazul unităților miniere una din problemele de mare importanță vizînd pregătirile pentru iarnă o constituie a- sigurarea materialului nos de susținere. Nu necesare argumentări deosebite în acest sens, deoarece oricare miner din abataj cunoaște prea bine dificultățile pe care le provoacă lemnul rășinos folosit la susținere a- tunci cînd nu este uscat în măsură suficientă : ..lemnul verde": cum i se spune la mină. este greu de manipulat și prezintă o rezistentă scăzută

lem- sînt

la rupere. Tocmai de aceea normativele tehnice prevăd existența în depozitele minelor a unui stoc minim de lemn de mină capabil să a- sigure necesitățile tehnologice pe un interval de cel puțin 84 de zile, timp suficient pentru uscarea în bune con- dițiuni.Tovarășul Pompeiu Vlădu- țiu. șeful serviciului de aprovizionare cu materiale din cadrul Bazei de aprovizionare, transport și prestări de servicii a C.C.P., ne-a furnizat o serie de date în legă- 1 tură cu această problemă:„Situația aprovizionării cu lemn a depozitelor exploatărilor miniere din Valea Jiului este bună. Stocul existent la nivelul întregului bazin depășește cu circa 25 la sută prevederile normativelor, fiind astfel create premisele ca în timpul iernii activitatea minelor să nu aibă de su-

ferit din cauza neasigurării materialului lemnos de susținere de calitate corespunzătoare. In continuare, vom a- sigura stocurile prevăzute de normative și îi.i cazul depozitelor de la minele Lupeni și Uricani unde o restanță de metri cubi“.Exploatările pun, așadar,lemn necesare și se prevede că în curînd noi cantități de « material lemnos vor fi recepționate. In acest domeniu

se înregistrează cîteva sute deminiere dis- de stocurile de

importanță deosebită o va avea activitatea ce o vor desfășura în cursul acestui ultim trimestru al anului întreprinderile forestiere furnizoare. Or, aici se constată aspecte oarecum diferite : livrări ritmice și chiar depășiri ale prevederilor inițiale din partea I.F.E.T. Suceava, Piatra Neamț, Bistrița, dar și restanțe nedorite în cazul I.F.E.T,Ing. Bujor BOGDAN

Principiul socialist de repartiție — în raport cu cantitatea, calitatea și importanța socială a muncii își găsește o aplicare practică și explicită în. forma de salarizare prin acord global. Modificările aduse anexei XII din H.C.M. nr. 941/ 1968 prin H.C.M. nr. 1509/1972 au concretizat și mai mult căile și metodele de transpunere în practică a acestei forme de salarizare. Și. cum în majoritatea unităților economice socialiste s-a trecut la a- plicarea acestei forme de salarizare după o perioadă de pregătire, ea și-a găsit aplicarea și la I.F.A. „Viscoza" Lupeni. După două luni și mai bine de aplicare, se pot trageunele concluzii, jalonîndu-se totodată etapele de parcurs pe viitor. In acest sens, tov. Dio- nisie Munteanu contabilul șef al întreprinderii, a subliniat următoarele :— In primul rînd, subliniez că datorită rezultatelor bune obținute ca urmare a aplicării acordului global de către ambele părți — întreprinderea pe de o parte (prin creșterea productivității muncii și îmbunătățirea calității produselor) și salariații cuprinși în acordul global pe de altă parte (prin salariile superioare celor cîș- tigate înaintea introducerii a- cestei forme de a muncii) sîntem extindem acordul la sfîrșitul anului tregii secții fire, în acest peste 73 total de derii.Introducerea acordului global s-a făcut eșalonat, lună de lună, mărindu-se numărul formațiilor de lucru • cuprinse în această formă de salarizare. Astfel, în luna iulie s-a aplicat la formația de la bo- binaj, în august la formațiile de la împachetat, depănat și

tratare, iar prin aplicarea acordului global (începînd cu 1 septembrie a.c.) și la formația de la răsucit' s-a ajuns ca întreaga instalație finisaj textil să fie salarizată prin acord global.Această formă de salarizare — spune chimistul Fran- cisc Martonoșy, șeful secției fire, dă rezultate foarte bune. Ceea ce este demn de remarcat e faptul că pe lingă cointeresarea salariaților direct productivi, a apărut, ca urmare a aplicării acordului global, și cointeresarea celor indirect productivi, adică a personalului prin care activitatea de întrețineri și reparații curente, asigură bunul mers al tuturor instalațiilor și utilajelor din cadrul fiecărei formații de lucru. Aceștia cîștigă prin cuprinderea lor în acordul global în plus față de salariul tarifar de încadrare cu

în sprijinul 
producțieiRecent, comitetul U.T.C. din cadrul E.M. Dîlja a organizat o acțiune în sprijinul produoției în cadrul sectorului II. Impărțiți în două echipe conduse de Vasile Nistor și Sigismund Dane, tinerii au desfășurat o vie activitate în abatajul cameră nr. 6 producînd prin contribuția lor circa 50 de tone de cărbune și au aprovizionat abatajul cu material lemnos. Printre tinerii evidențiați cu acest prilej se pot cita ing. Ignat Dane, Mihai Buciuman, Vasile Petrache, Iosif Halasz, Gheorghe Fiilop, Vasile Catrinâ și Virgil Ciornei, secretarul comitetului U.T.C. pe mină.In cursul lunii septembrie, tinerii din organizația U.T.C. din cadrul sectoarelor II și V conduși de secretarii birourilor U.T.C. Ignat Dane și Ion Avrămoiu, au colectat din subteran 7 tone de fier vechi, 3 mc lemn vechi, au recuperat 200 de cleme și au transportat 200 de armături TH pentru recondiționare. La aceste acțiuni au luat parte peste 35 de tineri.

r

Pentru prevenirea 
incendiilor

cendiu pentru a-i obișnui pe elevi cu folosirea mijloacelor de stingere aflate în dotarea școlii, precum și cu alte mijloace care pot fi asigurate de cetățeni.

remunerare hotărîți să global pînă asupra în- cuprinzînd fel în acord global la sută din numărul salariați ai întreprin-

(Continuare în pag. a 3-a)

obligație

Raidul nostru

ale municipiului
in două localități

Comunistul Iosif Kozman, unul din competenții șefi de brigadă de la I.I.L. Petroșani este și un tîmplar de nădejde, priceput și harnic.Iată-1 în clișeul nostru în exercițiul funcțiunii.
Păstrarea

Din inițiativa comisiei p.c.i. a comunei Ani- noasa a avut loc sîmbătă o acțiune pe tema prevenirii incendiilor în sezonul de toamnă și iarnă, la care au participat elevii școlii generale din localitate.In cadrul acțiunii a- mintite, tov. Iosif Șimo a expus regulile de prevenire a incendiilor și s-a făcut o demonstrație de stingere a unui in-
V

Acțiuni cu filmul 
artistic și 

documentarC.u prilejul sărbătoririi a 25 de ani de cinematografie socialistă, în Petroșani se vor organiza cîteva acțiuni închinate acestui eveniment cu filme artistice și documentare românești.Astfel în perioada 18 — 24 octombrie la cine-

matografele „7 Noiembrie" și „Republica" va fi organizat un ciclu de filme artistice românești („Parașutiștii", „Aventuri la Marea Neagră". „Haiducii", „Mihai Viteazul").Intre 24 — 29 octombrie, la cinematograful „7 Noiembrie" se va desfășura un festival al filmului documentar românesc. In cadrul acestuia vor rula un număr de peste 28 filme grupate pe diferite teme (informare politică, realizări ale României socialiste, educație cetățenească, artă și cultură socialistă, știință, filme turistice etc.).

Spectacole de 
operetăSăptămîna viitoare, sîmbătă, de la ora 20 și duminică, de la orele 17 și 20,30, Opera de din Timișoara va zenta la Petroșani, cultură, operete- cerșetor' de

sala Casei de spectacole cu le „Studentul și „Vînzătorul sări".
Aprovizionare 

domiciliuPentru a veni în jinul

stat pre- în
pă-
laspri- gospodinelor, a luat ființă cu puțin timp în urmă, la Lupeni, casa de comenzi „Victoria", pe lîngă magazinul alimentar nr. 77 care,

aprovizionează prompt, și ieftin, la domiciliu. Este a dopa casă de comenzi din municipiul nostru (prima la Petroșani, pe lingă magazinul nr. 18). Pe măsură ce vor exista cerințe din partea populației, vor înființa servicii și Vulcan. In gospodinele sînt scutite te manual proviziile necesare pentru perioade mai îndelungate.

se asemenea în orașul felul acesta, cîștigă timp, să transpor-
Film pe teme de 

circulație și P.C.IConducerea cinematografului „Cultural" din Lupeni in colabo-

răre cu formația p.c.i. și miliția orașului au organizat, sîmbătă după- amiază, în parcul orașului, o acțiune comună care s-a bucurat de succes, A fost prezentat și vizionat în aer liber un film despre regulile de circulație și de prevenire a incendiilor. Filmul a fost urmat de comentarii făcute de cadre de specialitate din miliție — în ce privește regulile de circulație — de către pompieri despre prevenirea cendiilor.

lui consilierilor economici nl președintelui Statelor Unite aie Americii, care face o vizită în țara noastră.La întrevedere a luat parte tovarășul Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării.A fost' de față Robert Martens, însărcinatul cu afaceri ad-interim al S.U.A. la București.In cursul întrevederii, a fost relevată evoluția poziti- a relațiilor româno-ame-

ricane, în cadrul favorabil creat de convorbirile și înțelegerile stabilite cu prilejul întîlnirilor între președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Richard Nixon.Analizîndu-se stadiul porturilor 1 laterale, s-a firmat interesul ambelorde a ie dezvolta în continuare și s-a evidențiat hotărîrea de a se realiza noi acțiuni de colaborare și cooperare economică.întrevederea s-a desfășurat înt'r-o atmosferă cordială.

rare 3- țări

Pe ogoare, 
la strînsul recoltei

Cel 600 de elevi ai Liceului 
industrial minier din Petroșani 
și-au dat întîlnire — la che
marea Comitetului municipal al 
U.T.C. — în fiecare dimineață 
a zilelor de 11, 12, 13 și 14 oc
tombrie în curtea școlii pen
tru a participa ia strîngerea 
porumbului pe tarlalele gos
podăriilor agricole de stat 
Sîntămăria-Orlea și Unirea 
(Hațeg).

Buna-dispoziție și dragostea 
de muncă ce-i caracterizează 
pe elevii noștri s-a menținut 
în întreaga perioadă. Chiar și 
la întoarcere, cînd toți erau o- 
bosiți, se mai găsea timp 
pentru o povestire hazlie, pen
tru un cîntec. Alături de 
elevi au participat diriginții 
și profesorii claselor, care au 
constituit un exemplu, prin 
muncă, pentru elevii lor, con
tribuind în acest fel la educa
rea tinerilor prin muncă și pen
tru muncă. A fost un prilej de 
mai adîncă cunoaștere intre 
noi, profesorii și elevi.

Rezultatele muncii acestor

zile au fost concretizate în cele 
peste 60 ha (40 ha la ferma 
Unirea și 20 ha la Sîntămăria- 
Orlea) de porumb cules, de- 
pănușat, strîns în grămezi, 
unele clase muncind la trans
portul lui.

Evidențiind elevii Ion Scoro- 
șan, Gheorghe Gheorghe, Du
mitru Chirilă, E. Grecu, Teodor 
Ignat, Francisc Edelin, Iulian 
Dan, Constantin Cetinoiu, loan 
Cocheci, loan Brujan, Nicușor 
Cocea, Șandor Adrian, Aurel 
Cazan, ar însemna să fim ne
drepți cu ceilalți. Dar toți me. 
rită laude pentru munca de
pusă, pentru disciplina și gîn- 
direa lor care degajă respon
sabilitate și patriotism. Profe
sorii și elevii, prin munca lor 
unită au dovedit ce însemnea
ză educația comunistă, cetă
țenească și au obținut cele 
mai bune aprecieri și mulțu
miri din partea conducerii u- 
nităților agricole unde au lucrat 
timp de patru zile.

M. BLENDEA

(Continuare în pag, a 3-a)

Prof. Xenia DAVID

curățeniei străzii, a cartierului 
de larg interes civic a fiecăruia

dintre noiAm întreprins zilele trecute o vizită, în compania obiectivelor aparatelor de fotografiat, decomandată, prin două orașe ale municipiului nostru : Vulcan și Petroșani'pentru a surprinde cîteva aspecte ale unei probleme de un deosebit interes civic — curățenia orașului — pentru a consemna preocupările, în acest sens, ale locuitorilor și gospodarilor din cele două așezări ale municipiului.Interesul manifestat de unii pentru curățenia spațiului public, a cartierului în care locuiesc, dar și unele absențe ne-

motivate de la acțiunile de menținere a curățeniei au constituit obiectivele principale ale raidului nostru. Ceea ce am constatat, cu acest prilej, în cele ce urmează :
Insulele" de reziduuri 

din cartierele 
periferice...Vulcanul în repetate rînduri ne-a prilejuit consemnarea u- nor stări de lucruri pozitive la capitolul curățenia străzilor o-

n

rașului, preocuparea edililor, a locuitorilor pentru această latură a acțiunilor gospodărești fiind bine cunoscute, strădaniile lor, în acest sens, obținînd chiar o încununare meritorie în cadrul întrecerii de bună gospodărire la nivel național, cînd orașului de la poalele Strajei i s-a atribuit o valoroasă mențiune I. Salubrizarea străzilor și cartierelor este înțeleasă și în prezent aproapeIonel TABREA Ion LICIU
(Continuare in pag. a 3-a)
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Știința la zi
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mondial 
Apropiat

Rubricile „STOP !'■ și SPORT 
Răspundem celor ce ne scriu

Atribuțiile și competențele unităților 
personalitate juridică din Valea Jiului.

Reglementarea întreruperii cursului sar- 
și a avortului delictual.

5
.’AW.V.S'.’.WZ.W./.VJ'A

Delegația română, condusă de tovară
șul Emil Bodnaraș, □ fost primită de președin
tele Guineei, Seku Ture

4> Sesiunea E.C.O.S.O.C.
i O Lucrările Congresului sindical

Evoluția situației din Orientul

♦ Agitația vizuală poate și trebuie să-și 
aducă contribuția la dinamizarea activității 
productive, la întărirea disciplinei.
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AGITAȚIA VIZUALĂ
poate și trebuie să-și aducă contribuția la dinamizarea 

activității productive, la întărirea disciplineiSîntem la începutul trimestrului IV, perioadă de maximă solicitare a tuturor colectivelor de muncă de la explotările miniere din Valea Jiului angajate în bătălia pentru realizarea sarcinilor de plan.In această direcție trebuie concentrate acum toate forțele materiale și umane, toate acțiunile politico-orga- nizatorice întreprinse de organele și organizațiile de partid. Acestui țel i se subordonează toate acțiunile întreprinse pe multiple căi de influențare a conștiințelor, de mobilizare a oamenilor. In acest cadru este firesc ca agitația vizuală să fie prezentă la fiecare loc de muncă pentru a mobiliza, prin formele ei specifice, toate colectivele sectoarelor la înfăptuirea sarcinilor economice, la întărirea răspunderii personale și a disciplinei în muncă. Așa ar trebui să fie dar...Am urmărit în ultima lună modul cum se prezintă agitația vizuală la mina Lenea situată în fruntea clasamentului nerealizării planului la extracția de cărbune. Iată ce am constatat pe teren în zilele de 7 și 24 septembrie , 5 și 12 octombrie :Gazeta de perete a comitetului de partid și sindicat a menținut pînă acum cîteva zile, două articole vechi, primul : „Bilanțrodnic al colectivului sectorului III închinat Zilei minerului și zilei de 2? August", semnat de ing. Iosif Ledrer, datat la 9 august 1973 ; al doilea, „Cum se reflectă disciplina în realizarea sarcinilor de plan" — semnat de ing. Petre Bălă- nescu, avînd data de... 9 iu
nie 1973. Ele au fost înlocui
te la insistența noastră abia în ziua de 7 octombrie cu altele care reflectă 
o problematică mai actuală : „Invățămîntul de partid la
Agendă 

editorialăCu volumul III de „Scrisori către G. Ibrăileanu", recent’ ieșit de sub tipar la Ed. Minerva, se încheie publicarea vastei corespondente primite de scriitorul român.
★Inițiativa Editurii Minerva — de tipărire integrală a o- perelor scriitorilor noștri — este continuată prin apariția vol. IV—V de „Scrieri" ale lui Eugen Lovinescu, cu- prinzînd lucrarea principală a marelui nostru critic: „Istoria literaturii române contemporane".
★Reportajul, genul care tinde să cîștige tot mai mult teren în perimetrul literar contemporan, amintește la noi. în primul rînd, de Geo Bogza. Noua ediție „Tablou geografic" (Ed. Minerva) este o reîntîlnire cu „Oameni și cărbuni din Valea Jiului" cu „Porțile Măreției", „Meridiane sovietice" ș.a.

în ultimul timp se ridică în coloanele ziarului nostru cu destulă insistență complexul de probleme legate de modul de exercitare a unor a- tribuții și competențe de către centrală și unități. De a- ceea socot că e potrivit să ne ocupăm în cîteva rînduri de anumite aspecte rezultate din situația creată după aplicarea Decretului nr. 162/1973.Printre măsurile complexe care vizează dezvoltarea continuă a democrației socialiste se înscrie și preocuparea permanentă a partidului și statului nostru pentru lărgirea atribuțiilor și competențelor unităților economice. Indiferent că sînt cu sau fără personalitate juridică, unitățile primesc tot mai largi drepturi, dar odată cu aceasta și răspunderi sporite pentru realizarea sarcinilor ce le revin. In aceste condiții, unul din imperativele perfecționării conducerii este de a o apropia de producție, de a suprima ,’erigile intermediare, de a elimina activitățile paralele, astfel îneît să se asigure posibilitatea simplificării relațiilor și crearea condițiilor pentru aducerea nivelului de luare a deciziilor Ia locul de execu ție a acestora.In întreaga țară, ca urmare a aplicării decretului privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unitățile e- conomice a avut loc un amplu proces de reorganizare a structurilor de producție și funcționale, proces ale cărui rezultate au practic trei componente ; adoptarea noilor structuri organizatorice, modi ficarea componenței centrale lor industriale și îndeplinire? sarcinii de reducere a perso naiului T.E.S.A.Prin reducerea numărul? centralelor, concomitent cu creșterea numărului unități lor componente, a intervenit un proces de concentrare economică ușor de constatat prin creșterea indicatorilor care caracterizează activitatea noilor centrale cum ar fi producția, personalul, fondurile utilizate, 

nivelul exigențelor politice și ideologice", semnat de tovarășul Andrei Colda, secretarul comitetului de partid, „Probleme ce trebuie să stea in atenția conducătorilor e- conomici de la mina Lonea" semnat de ing. Aurel Brîn- duș, „Luna octombrie 1973— luna organizării celor mai importante acțiuni", semnat de ing. Maria Făr- caș, responsabila comisiei e- conomice de pe lîngă comitetul de partid.Gazeta de perete a comitetului U.T.C. pe mină, situată alături, menține și a- cum două articole vechi, ținui datat la 1 septembrie a c. semnat de Maria Paras- chiv, „Comuniștii — exemplul nostru", iar celălalt „Extras din regulamentul cadru'— semnat de Rodica Greu. Pînă în ziua de 5 octombrie, aici mai putea fi citit și articolul „Realizarea sarcinilor de plan — datorie de o- noare a fiecărui tînăr", semnat de Ion Buciuman, secretarul comitetului U.T.C. Acum, în locul acestui articol colectivul de redacție al gazetei nu ne mai oferă nimic.Panoul cu „Inițiative — fapte" est'e și el vitregit de atenția și preocuparea celor care răspund de activitatea de propagandă și agitație în cadrul minei. La rubrica „Dirigenția muncitorească" se prezintă un plan tematic de inovații și invenții, iar la „Brigada de producție și educație" — cîteva criterii pentru calcularea punctajului la rezultatele obținute.Gazeta satirică „Urzica", nu aduce aspecte noi fată de cele prezente încă de acum cîteva luni, cu toate că, între timp, s-au manifestat destule acte de indisciplină care trebuiau inserate aici.Panourile cu agitația vizuală din incinta exploatării

sarcinile de dezvoltare importexport ș.a.In ceea ce privește Centrala cărbunelui Petroșani aceasta cuprindea înainte de reorganizare două unități economice cu și 16 fără personalitate juridică, precum și un număr <’ ' unități școlare. Nouacentrală organizată prin comasarea a patru foste centrale are in componența ei 7 între- % prinderi de producție, două institute de cercetări și proiectări, 10 unități fără personalitate juridică și 6 unități școlare. Planul la producția globală a crescut cu 93 la sută, cel de investiții cu 85 la sută, iar efectivul de sa- lariați s-a dublat. In același timp dupâ aplicarea reducerii personalului, aparatul centralei a preluat și sarcinile funcționale pentru mina Dîlja.Importante schimbări structurale au avut loc și la unitățile din Valea Jiului. S-au desființat exploatările miniere cavezeni U Bărbăteni, s-au comasat cele trei preparații, s-au reorganizat sectoarele.In aceste condiții este necesar ca toate unitățile printre care și cele din Valea Jiului să dispună de o mai mare autonomie, de mai largi drepturi de decizie, iar centrala să fie degajată de problemele curente de producție și de atribuțiile care în situația nouă pot fi exercitate cu mai multă onerativitate și eficiență direct le către exploatări.Desigur, centrala trebuie să realizeze toate atribuțiile sale ;i implicit o parte din acele itribuții ale unităților a căror îndeplinire este mai eficientă într-un mod concentrat, unic și coordonat cum ar fi: cercetarea — proiectarea, investițiile în antrepriză, import-export, relațiile financiare cu bugetul statului și unele probleme de personal. In același timp însă activitățile de pregătire și conducere a producției, gestionarea nemijlocită a bunurilor, munca cu personalul, activitățile sociale trebuie exercitate direct de unități.

nu au fost împrospătate de foarte multă vreme. Dovadă este faptul că maiorita- tea lor conțin texte legate de protecția muncii, iar cele politice se referă la evenimente deja trecute: 1Mai, Ziua minerului, 23 August. Lipsesc atît în sala de apel, cit și la intrarea în mină, aleea principală și punctele de lucru de la suprafață, panourile cu sarcinile cele mai ardente, cu lozincile cele mai actuale legate de obiectivele ce revin colectivelor de mineri de la mina Lonea.In fața acestei situații pe' care am discutat-o la comitetele de partid, sindicat și U.T.C. ale exploatării, comentariile sînt' de prisos. Realitatea demonstrează că aici nu s-a pus suficient preț pe contribuția pe care agitația vizuală, una din cele mai valoroase forme ale muncii politice de masă o poate aduce la dinamizarea activității productive, în realizarea sarcinilor la extracția de cărbune. Deși există planuri de măsuri întocmite la nivelul organelor amintite, măsurile au rămas prin sertare...Agitația vizuală ignoră marile probleme ale minei : recuperarea rămînerilor în urmă. absențele, chiulul, speculanții care prin actele de indisciplină trag mina înapoi etc. etc.Slaba activitate desfășurată în domeniul muncii de agitație se „reflectă"... de fapt — să ne fie îngăduită remarca — și... în „rezultatele", deloc lăudabile pe care mina Lonea le prezintă la începutul acestui trimestru.De aceea este necesar să se treacă urgent la aplicarea măsurilor stabilite la nivelul comitetului de partid pentru schimbarea situației de la E.M. Lonea.
Cornel HOGMAN

Centrala urmează să asigure realizarea relațiilor cu bugetul statului, să constituie și să dispună folosirea fondurilor bănești, să elaboreze studii de prognoză privind dezvoltarea în perspectivă și să asigure relațiile de cooperare cu alte u- nități. Ca titular de plan pe ansamblul economiei pentru subramura cărbune, planificarea și urmărirea prin indi

— CONSULTAȚIE —
catori a realizării planului sînt atribuții de bază ale centralei. Ea se preocupă de elaborarea de studii, cercetări, proiecte de investiții de elaborare a standardelor și normelor interne.In domeniul investițiilor, centralei îi revine misiunea elaborării planului de finanțare și creditare, asigurarea în termen a documentațiilor, stabilirea indicatorilor tehnico- economici, încheierea contractelor de antrepriză, organizarea și aprobarea recepției lucrărilor de investiții.Sînt în sarcina centralei elaborarea și controlul aplicării normelor de consum și de stoc pentru materiale, încheierea și realizarea contractelor economice interne și externe, prospectarea pieții precum și gestiunea fondurilor valutare. Centralei îi revin principalele atribuții în domeniul financiar contabil. Ea trebuie să elaboreze și să asigure îndeplinirea planului financiar, să asigure vărsămintele cuvenite bugetului de stat, să solicite și să gestioneze împrumuturile bancare. Centrala

Reglementarea întreruperii cursului 
și a avortului delictual

sarcinii
Promovarea unei politici de perspectivă privind apărarea sănătății poporului, sporirea populației și întărirea familiei a constituit și constituie una din preocupările de seamă ale conducerii de partid și de stat.Statul nostru sprijină prin măsuri economice și sociale instituția familiei, asigură o- crotirea sănătății mamei și copilului și stimulează creșterea natalității, acordînd în acest scop ajutoare familiale, asistență medicală și medicamentoasă gratuite, concedii, indemnizații de nașteri, alocații de stat pentru copii, stimulente morale pentru mamele cu mulți copii, etc. și dezvoltînd o largă rețea de unități medicale de specialitate.In ansamblul măsurilor de mai sus, se înscrie și reglementarea întreruperii cursului sarcinii și încriminarea avortului delictual, prin decretele 770 și 771 din 1 octombrie 1966, elaborate ca urmare a consecințelor grave pe care le-a avut asupra sporului natural al populației și a- supra sănătății femeii, admiterea întreruperii cursului sarcinii, la cerere pînă la acea dată.Cu toate că, ulterior acestor măsuri cu caracter legislativ, într-o primă perioadă s-au înregistrat creșteri însemnate ale sporului natural al populației, totuși in ultimii ani, prin repetate încălcări ale legii, natalitatea a început să scadă înregistrîn- du-se, concomitent, o creștere substanțială a numărului de întreruperi de sarcină.Pentru o mai bună cunoaștere a legii și pentru prevenirea unor practici ilegale în problema pe care o discutăm, în rindurile ce urmează vom prezenta cîteva aspecte esențiale ținînd de reglementarea întreruperii cursului sarcinii și a infracțiunii de avort.Principiul de bază al actualei reglementări — prin Decretul nr. 770/66— este interzicerea întreruperii cursului sarcinii. S-au prevăzut, totuși, unele excepții pentru cazurile în care întreru

exercită controlul gestionar de fond al unităților, stabilește prețuri și întocmește bilanțul contabil pentru unitățile fără personalitate juridică din cadrul centralei.Nu putem trece cu vederea nici sarcinile din domeniul personalului. Centrala are misiunea să asigure aplicarea politicii partidului în domeniul selecționării, formării, 

perfecționării, promovării și remunerării salariaților. Ea se îngrijește de organizarea pregătirii personalului prin licee, școli profesionale și de maiștri, urmărește aplicarea sistemelor de salarizare.Potrivit prevederilor legii 11/1970 cu privire la organizarea și conducerea unităților socialiste de stat, în condițiile dinainte de reorganizare, centrala a exercitat direct pentru unitățile sale din Valea Jiului un număr de 54 de atribuții din cele ale întreprinderilor. In condițiile noi, o parte din aceste atribuții, care de drept revin unităților nu vor mai putea fi exercitate de centrală fără a avea consecințe asupra operativității și promptitudinii în realizarea lor.Ca unități cu gestiune e- conomică fără personalitate juridică, exploatările din Valea Jiului au independență operativă în realizarea sarcinilor de plan, utilizarea resurselor și gestiunea fondurilor pe care le administrează, an subcont curent de încasări și plăți la Banca Națională a R.S.R., rezultatele activității lor economice și financiare se 

perea reprezintă o soluție mai puțin păgubitoare decît menținerea sarcinii. Care sînt aceste excepții ?Potrvit legii, este autorizată întreruperea cursului sarainii atunci cînd aceasta este necesară pentru a salva viața femeii însărcinate, în caz de boală sau de agravarea unei boli (avort medical) ; pentru prevenirea nașterii unui copil anormal (avort eugenie); cînd condițiile personale și familiale ale femii însărcinate justifică întreruperea (vîrsta de peste 40 de ani și existența a
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Copiii sint viitorul țării (II)
AnWWWWWIAIWWWWWWWWWMNWWWWWUWWVWVV^4 copii născuți și îngrijiți de femeie — avort social); în cazurile în care copilul s-ar naște ca urmare a unui viol sau incest (avort etic).Pentru ca riscurile intervenției medicale în aceste cazuri să fie cît mai reduse, legea cere îndeplinirea mai multor condiții: întreruperea să fie autorizată de o comisie anume instituită în acest scop — din care fac parte, pe lîngă medici de specialitate, un procuror și un lucrător de miliție ; intervenția să se facă numai în unități sanitare speciale (spitale și secții de obstetrică — ginecologie), în condițiile de. internare și numai de către medici obstetricieni-gine- cologi (exceptîndu-se cazurile de extremă urgență) ; să se respecte un anumit termen (în primele trei luni ale sarcinii iar, excepțional, și numai pentru motive medicale, pînă la 6 luni). In cazuri de extremă urgență, legea prevede că întreruperea cursului sarcinii se poate face și fără autorizare, cu obligația pentru medic de a anunța în scris procuratura înainte de intervenție sau, cînd nu este posibil, în cel mult 24 ore de la aceasta. In cazul în care procurorul — pe baza a- vizului medicului legist sau 

urmăresc și se evidențiază distinct, utilizîndu-se în acest scop prețuri interne de decontare a producției, beneficiază de fondurile repartizate de centrală din cele ce se constituie la nivelul acesteia, precum și de unele fonduri constituite la dispoziția lor.Existînd toate condițiile organizatorice, este normal și necesar ca aceste exploatări să 

funcționeze efectiv la un nivel cît mai apropiat de acela al întreprinderilor. In acest scop le revin o seamă de atribuții și competențe în toate domeniile pentru a căror îndeplinire răspund.In domeniul planificării și controlului îndeplinirii sarcinilor de plan, exploatările au sarcina elaborării proiectelor de plan, a preliminarelor tehnice de exploatare, de e- xecutarea planurilor de cooperare. Exploatările sînt competente să defalce sarcinile de plan pe sectoare, secții sau alte compartimente, să stabilească și să ducă la îndeplinire măsurile necesare pentru înfăptuirea indicatorilor.In domeniul dezvoltării se lărgesc atribuțiile exploatărilor mai ales în privința investițiilor. Aceste unități inițiază și aplică cercetări, proiecte și documentații pentru dezvoltarea produselor, dezvoltarea și modernizarea utilajelor, reutilări, extinderi de capacități de producție, perfecționarea proceselor tehnologice. introducerea de metode și procedee noi, înlocuirea de materiale deficitare. 

a altor date — ar ajunge Ia concluzia că intervenția nu a fost necesară, în sensul legii, va începe urmărirea penală împotriva medicului pentru infracțiunea de avort.Prin același decret, s-a mai prevăzut că întreruperea cursului sarcinii în alte condiții decît cele arătate constituie infracțiune de avort. Prevederea aceasta este preluată și în Decretul nr. 771/1966 care definește a- vortul delictual ca „întrerupere a cursului sarcinii în a- fara condițiilor admise de lege".

Avortul delictual este socotit în toate țările ca un factor antisocial, cu mari implicații de ordin social, medical și etic. Dacă avem în vedere aspectul demografic al problemei, sporul natural al populației, tendințele actuale de descreștere a natalității, nu putem ignora faptul că acest fenomen are mari repercusiuni asupra viitorului poporului, ducînd la îmbătrînirea națiunii. Să nu uităm că pentru o reproducere simplă a populației este nevoie de un copil de sex feminin pentru fiecare femeie (în perioada ei de fertilitate), că doi copii vor lua locul părinților și că numai peste această cifră se asigură un spor de populație.De aceea, incriminînd infracțiunea de avort, legiuitorul — în scop preventiv — a mers pînă la a socoti infracțiune, simpla deținere de instrumente și materiale a- vortive, pedepsind-o cu închisoarea de la 3 luni la 1 an sau amendă. In aceeași idee, constituie infracțiune și a- vortul provocat de femeia însărcinată sau chiar numai consimțămîntul dat de ea pentru întreruperea cursului sarcinii de altă persoană. Pedeapsa, în aceste cazuri, este de la 6 luni pînă la 2 ani închisoare sau amendă.
Ele organizează dezbaterea și adoptarea potrivit legii a temelor de proiectare pentru investițiile destinate dezvoltării și modernizării capacităților de producție ; organizează executarea de lucrări în regie proprie ; urmăresc realizarea obiectivelor de investiții executate în regie și asigură punerea în funcțiune la termen a noilor capacități și realizarea integrală a indicatorilor tehnico-econo- micj pentru lucrările în regie; urmăresc realizarea integrală a indicatorilor tehnico-e- conomici aprobați în cazul lucrărilor executate în antrepriză.Exploatările stabilesc, potrivit legii, structura organizatorică, hotărăsc potrivit normelor în vigoare asupra înființării și gradării raioanelor, atelierelor, sectoarelor și secțiilor. Una din atribuțiile cele mai importante ale exploatărilor se referă la gospodărirea forței de muncă, ele avînd răspunderea integrală pentru elaborarea și realizarea planului de normare a muncii, de realizare a sarcinilor planificate de creșterea productivității, de încadrare în fondul de salarii admis.Domeniul producției este a- cela unde atribuțiile și competențele exploatărilor din Valea Jiului diferă ci mai puțin de cele ale unei întreprinderi. In această privință ele organizează și răspund in principal de îndeplinirea ritmică și de calitate a planului de producție în condiții de eficiență e- conomică ridicată, urmăresc exploatarea rațională a zăcă- mîntului, asigură aplicarea unor metode moderne de pregătire — programare și urmărire a producției. De asemenea, exploatările asigură, conform normelor, aerajul general și parțial; asigură a- plicarea normelor de protecția și igiena muncii în vederea prevenirii accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale, a normelor de pază contra incendiilor, precum și

Pedeapsa pentru infracțiunea de avort este însă pînă la 6 ani închisoare dacă s-a cauzat femeii vreo vătămare gravă, și pînă la 12 ani dacă a murit ca urmare a provocării avortului. Medicului vinovat, i se poate aplica de către instanță și interdicția exercitării profesiunii. Este de menționat, că în actuala reglementare constituie infracțiune de avort și întreruperea cursului sarcinii ex- trauterine, dacă aceasta se face în afara condițiilor legale.Așa cum a rezultat și din recentele dezbateri ce au a- vut loc la Ministerul Sănătății, în problema pe care o discutăm, personalului me- dico-sanitar îi revin sarcini și răspunderi deosebite înprevenirea avortului în general. Prea adesea este crezută susținerea de către femeia însărcinată a debutului „spontan" al avortului (ridicări de greutăți, lovire în abdomen, căderi pe scări etc.), ignorîndu-se faptul că asemenea susțineri au importanță numai în cazuri rare, și atunci numai la femei cu predispoziție la avort — în legătură cu procese patologice ale fătului sau ale organismului mamei. Se impune, deci, sub acest aspect, o mai mare e- xigență și, îndeosebi, mai mult discernămînt și simț de răspundere medicală, la nivelul cerințelor deontologice.La rîndul ei, femeia însărcinată trebuie să înțeleagă că în statul nostru grija pentru generația de mîine, pentru copii și tineret, nu justifică cu nimic atitudinea iresponsabilă — în pofida sănătății ei și a creșterii natalității — de a recurge la întreruperi de sarcină în afara cadrului legal.Azi, mai mult ca oricînd înțelegerea acestor imperative majore constituie o îndatorire cetățenească și patriotică.David MANIU, procuror șef al Procuraturii locale Petroșani
a măsurilor suplimentare necesare în raport cu condițiile specifice din exploatare; a- sigură aplicarea măsurilor pentru prevenireaa și combaterea poluării mediului înconjurător.Importante atribuții revin u- nităților în domeniul aprovizionării. Sub acest aspect subliniem că ele elaborează și justifică necesarul de utilaje, materiale și piese de schimb pentru asigurarea desfășurării normale a activității exploatării, efectuează recepția și asigură depozitarea și conservarea materiilor prime și utilajelor.S-a arătat mai înainte că principalele atribuții din domeniul financiar le exercită centrala. Rămîn însă destul de multe și complexe activități de acest gen și în seama exploatărilor. Astfel, ele efectuează studii și analize cu privire la eficiența fondurilor de producție, evoluția rezultatelor economice, a structurii cheltuielilor materiale, a stocurilor de valori materiale și a altor indicatori financiari, exercită controlul financiar preventiv, fac inventarierea bunurilor patrimoniale și efectuează plăți și încasări potrivit competențelor acordate de centrală.In domeniul activităților de personal, acestor unități le revine printre altele și sarcina stabilirii realizării necesarului de personal, aplicării principiilor generale de remunerare a muncii și de îmbunătățire a condițiilor de muncă și de viață. Exploatările sînt dotate acum cu cantine și cămine, purtînd răspunderea pentru buna lor funcționare.Desigur în acest articol nu au fost prezentate decît principalele atribuții, competențe și răspunderi ce revin exploatărilor din Valea Jiului, acestea urmînd să fie exercitate corespunzător sarcinilor de plan. Zoltan KIRALY, economist C.C.P.
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Refrigeratori cu aer ILa Uzina de utilaj din I Tallin (U.R.S.S.) se produc ț_ cele mai mari refrigeratoa- ■ re cu aer din lume, avînd I o suprafață de răcire de * 20 000 m patrați într-un ] singur agregat. Reglarea ' automată a regimurilor, injectarea rațională a aerului asigură o înaltă eficacitate a aparatului. Prin folosirea unor asemenea ■ refrigeratoare în indus- I tria de prelucrare a țițe- ' iului, în industria chimică I ca și în alte industrii se eli- I mină aproape total utilizarea apei. Produsul care circulă prin sistemul de țevi cu aripioare de răcire este răcit cu ajutorul unui puternic curent de aer produs de patru ventila- . toare axiale. In afară de « coeficientul mare de răcire I refrigeratoarele cu aer J oferă și avantajul re- j ducerii corozității țevi- J lor, fapt ce permite ca la I fabricarea acestora să se I folosească metale mai pu- I țin costisitoare, ca înlocui- | tori ai alamei și oțelului inoxidabil.
O nouă metodă de 

obținere a hibrizilor | Pornind de la ideea scurtării timpului de u- tilizare a unei plante hibride noi, cercetătorii Institutului de genetică al Academiei de Științe a R. P. Chineze au elaborat ’ o nouă metodă de produ- | cere a hibrizilor de orez și ! grîu, plecînd direct de la 1 grăunțele de polen. In me- I dii special amenajate, im- I bibate, cu o substanță nutri- I trivă sintetică, au fost puse ’ antere acoperite de grăunțe ; de polen. Polenul s-a dez- j voltat într-o masă de ,celule poliferante. Maimulte sute de exem- 1plare obținute pe această I cale au fost transplantate Iîn sere sau în cîmp. O parte din acestea s-au dezvoltat normal, au înflorit și rodit. Datorită noii metode, stabilitatea cerută de agricultură se obține I chiar de la prima genera- I ție a unui hibrid și nu după cinci-șase generații cum se face în mod obișnuit.
Ionizator al carburantu

lui de automobilIn Polonia a fost pus la punct un dispozitiv care permite creșterea puterii motorului cu reducere simultană a consumului de I carburant și a cantității de ■ calamină din camera de combustie. Dispozitivul poate fi folosit la toate motoarele cu combustie internă. In corpul izolant prin care carburantul a- I junge la dispozitivul de • pulverizare sînt cuplați e- I lectrozii care formează | cîmpul electric și magne- ■ ții care formează cîmpul I magnetic. Cîmpul elec- 1 trie facilitează dezintegra- I rea particulelor de car- I burant în dispozitivul de I pulverizare, iar cîmpul I magnetic asigură combi- | narea uniformă a carbu- | rantului cu aerul. Ca ur- ■ mare a acestui lucru, car- 1burantul arde mult bine. mai j
Oțel rapid de mare [

rezistență la caldFirma franceză „Roch- |ling" a pus la punct un | oțel rapid conținînd un ■ procent ridicat de carbon I și 2,3 la sută vanadiu, ca- * racterizat printr-o duritate I ridicată, o mare rezistență I la cald și o bună comportare la uzură. Ele sînt a- decvate pentru prelucrarea pieselor din oțeluri foarte rezistente la cald, precum și a celor din aliaje pe bază de nichel, cobalt sau titan.
Inventariere într-o ■ 

clipităCeea ce altădată dura zi- I le întregi, se poate rezol- | va acum cît ai bate din I palme. Aceasta a fost dove- . dit în cadrul premierei sale i mondiale, de un aparat e- J lectronic de inventariere, | într-o farmacie din Heil- ■ bronn (Republica Federală • Germania). După ce, încă acum cinci ani, Uniunea Farmaciștilor Germani a- tribuie fiecăruia din cele 60 000 de medicamente a- | flate în comerț, cîte o fișă | perforată, cu un număr central de șapte cifre, inventatorul, Gernot Dittber- ner, din Hamburg, a considerat acum momentul oportun pentru a face inventarierea acestor fișe cu ajutorul tehnicii. Aparatul de inventariere dezvoltat de el în 1972, este compus . dintr-o secție de lectură și I o tastatură cu unitate de • dirijare și examinare pre- I cum și dintr-un înmagazi- I nator de date integrat. Da- i tele înmagazinate aci. de | exemplu felul și numărul . diferitelor medicamente, I sînt transmise unui ordina- • tor care le valorifică. In- I mulțirea cantității de me- | dicamente cu prețul dă su- | ma de inventariere căutată. |Intr-un sfert de oră pot ■ fi valorificate datele cu- | prinse în circa 10 000 de . fișe perforate.



MIERCURI, 17 OCTOMBRIE 1973
Casa de ajutor

reciproc
a pensionarilorConsiliul de conducere al C.A.R.P. Petroșani a analizat', în baza unei informări prezentate de președintele acesteia. Ion Tontea, tatea financiară și zatoric-administrativă șurată în perioada — septembrie a.c.înființată în baza13/1972 C.A.R.P. Petroșani-a dovedit prin activitatea sa că îndeplinește cu succes sarcina de întrajutorare a pensionarilor. Astfel în perioada 1 martie 1972 — pînă în prezent s_au rezolvat favorabil 277 cereri, acordîndu-se membrilor săi împrumuturi în valoare de 320 000 lei.In atenția consiliului stă în prezent preocuparea față de crearea condițiilor materiale necesare activității culturale a pensionarilor. In a- cest scop s-au amenajat 3 săli spațioase destinate clubului.

activi- organi- desfă- aprilieLegii

INTILNIRE PIONIEREASCĂpionierilor partid și acțiuni intere- însăși condiția
cu deIntîlnirile activiști de stat, aceste sânte prin lor afectiv-dmoțională, care stabilesc legături firești între detașamentele pionierilor și comuniști, ocupă un loc de frunte în activitățile pionierești.In contextul acestor tivități, zilele trecute, rășul Petru Barbu, secretar al Comitetului orășenesc de partid Vulcan, a fost oaspetele pionierilor din localitate. Intîlnirea a decurs într-o atmosferă entuziastă, caldă.După ce au făcut cîteva incursiuni în trecutul de luptă al Partidului Comunist Român, vorbitorul a trecut succint în revistă aspectele concrete ale preocupării continue a organelor locale de partid și de stat' privind dezvoltarea orașului Vulcan, asigurarea u_ nor condiții optime de viată și de studiu tuturor copiilor orașului.

In cuvîntul său, pionierul Cristian Mateiciuc, comandant de unitate la Școala generală nr. 5 Vulcan, a exprimat, în numele pionierilor, caldă recunoștință partidului față de condițiile create, angajîndu-se să răspundă acestora cu rezultateac- tova- prim-

Asigurarea lemnului pentru susținere

(Urmare din pag. 1)Deva și Sebeș. Cît' privește perspectivele, pînă la sfîrșitul anului, se pare că există puține două zezeDe
șanse ca în final cele întreprinderi să-și reali- sarcinile contractuale.asemenea, nerealizarea stocului de lemn prevăzut prin normative în cazul minei Lupeni nu poate să nu fie pusă în legătură cu faptul că printre furnizorii a- cestei unități miniere regăsim Și a-

într-o măsură mai mare a rințelor unităților miniere Valea Jiului au început crările de exploatare a unor parchete de la Baru Mare și Jieț unde se găsește un lemn corespunzător. L.ceperea ploatării acestor parchete va permite să realizăm cinile de plan aferente mestrului IV și să avem

ce- din lu-

Steagul roșu

cît mai bune la învățătură, prin activități pionierești bogate în conținut.La sfîrșitul acestei întîl- niri, un detașament de pionieri de Ia Școala generală nr. 1 Vulcan a prezentat montajul artistic „Partidului îi mulțumim".

Răspundem celor ce ne scriu• GHEORGHE AFLOA- REI, Petrila: Pentru lămurirea cazului dv. privind condițiile de cumpărare a locuinței în care stați, a- dresați-vă comitetului executiv al Consiliului popular al orașului Petrila.
curînd nerării" poziții pentru această perioadă tranzit.

SPORT «SPORT « SPORT
Agenda campionatului județean de fotbal

Constructorul

prin „Legea remu- care va conține dis- corespunzătoare și de

așteptată susți- din Paroșeni, număr des- și-au încura- de-a lungul

Energia ParoșeniIntîlnirea dintre cele două formații a fost cu mult interes de nătorii echipei care, într-un tul de mare, jat favorițiicelor 90 de minute de joc.Meciul a fost de un bun nivel tehnic și spectacular. Ambele echipe au manifestat o bună capacitate de luptă, s-a pasat frumos la mijlocul terenului, creat faze de gol.din Hunedoara a arătat că este bine de depășit, o înfrîngere decampionatului.Nu trecuseră va secunde de rea partidei și Puica deschide scorul: 1-0 pentru Ener-

gia. Surprinși de acest gol, oaspeții joacă nervos, fără orizont, în timp ce gazdele atacă cu toate compartimentele dar nu reușesc să majoreze scorul datorită grupării rapide a echipei oaspete, astfel că prima parte se încheie cu un avantaj n:m pentru gazde.Repriza a doua este viu disputată, cu multeturnări de scor. In partea a doua, oaspeții par mai lucizi și Pleșca, în min. 50, aduce egalarea. Cu două minute mai tîrziu ei preiau conducerea prin golul înscris Păunescu în minutul 52. dele forțează nota și în 68 Nemeș stabilește din egalitatea. Dar jucătoriiHunedoara nu își pierd cumpătul și, în min. 72, preiau

Hunedoara 3-3

3

prin go- In min. „Cascador

mi-mairăs-s-auEchipapregătită și greu nesuferind nici la începutuldecît cîte- la începe-
de Gaz- min. nou din

Minerul AninoasaCa de fiecare dată, se întîlnesc cele două chipe de mineri, la dion vin foarte mulți tatori ca să-și susțină pa favorită.Așa s-a întîmplat și duminică la Aninoasa cînd tatorii au plăcut, de tehnică.Meciulpalpitanteși nu mult lipsește ca peții să ia conducerea, golul înscris

cînd e-sta- spec- echi-
Minerul

nou conducerea înscris de Dinca. la un corner bine execu-Nistor trimite mingea
din Iul75, tat, cu capul în plasă și 3-3 —scor cu care de altfel ia sfîrșit partida. Arbitrul Nicolae Gîncan din Simeria a condus cu scăpări întîlni- rea, neținînd întotdeauna cont de semnalizarea celor doi tu- șieri Mușat și Raila care au fost de fiecare dată pe fază. Gazdele au aliniat următoarea formație : Nemeș, Nicolau, AndrasiNiță (min. 73 Petcu), Deak. Puică.La juniori 5-1 pentru oaspeți.

Kedveș — Taborschi, Trică, Anisie, Nistor — (min. 82 Crainic),
Ilie COANDRAȘ. Uricani

Vulcan 2-1

de ocazie

tocmai I.F.E.T. Sebeș I.F.E.T. Deva. Problema provizioriării cu material lemnos de susținere are o semnificație deosebită șî în perspectiva anului viitor. Astfel, în cursul anului 1974 I.F.E.T. Deva va trebui să livreze u_ nităților miniere din Jiului o cantitate de lerri ioasă de aproape de metri cubi, cantitate dublă față de prevederile de plan ale acestui an. Creșterea livrărilor de lemn din zone mai apropiate este, desigur, recomandabilă, pe această cale redueîndu-se cheltuielile de transport prin evitarea crucișate.pune însă sarcini noi în fața întreprinderilor furnizoare în vederea onorării în bune condițiuni a prevederilor contractuale. Sarcini deosebite revin în acest context și Unității forestiere de exploatare și transport Petroșani care va realiza o bună parte din producția de masă lemnoasă a I.F.E.T, Deva destinată minelor Văii Jiului.înregistrăm o resta .ță peste 3 000 metri cubi lemn de mină în cursul primelor nouă luni ale anului, ne-a informat ing.Bădica, directorul Petroșani, ca urmare derii mici a lemnului metrul de 14—24 cm solicitat de unitățile miniere î. i parchetele aflate în exploatare. In scopul satisfacerii

Valea masă40 000

transporturilor in- In același timp

de deNicolae U.F.E.T. a pon- cu dia.

ex- ne sar- tri- o bază mai bună pentru producția acestui sortiment cursul anului viitor, lemnul de mină va o problemă dificilă vom căuta, însă, s-o ____năm cît mai corespunzător.Așadar, lemn există în depozitele minelor și există perspectiva ca stocul să crească în continuare. Alături de restul unităților care înregistrează restanțe în livrări, U.F.E.T. Petroșani își poate aduce o contribuție în această direcție prin normalizarea activității productive cursul trimestrului IV.Existența lemnului în zite nu rezolvă însă în gime problema asigurării materialului de susținere de calitate corespunzătoare în a- bataje. Pentru ca acest deziderat j, să se realizeze în ce- . le mai bune condiții este ne cesară o gospodărire cît mai judicioasă a stocului de lemn existent în depozitele minelor. Printr-un rulaj corespunzător a stivelor, lemnul trebuie să aibă asigurate cele trei luni necesare uscării sale, proces care să-i calități tehnologice Nu este suficientă stocului atunci cînd le stive lemnul se iar pe de altă parte lemnul descărcat din vagoane este trimis uneori direct în suh- t'eran. Operațiunile de des- cărcare-sortare și stivuire din depozite se execută în majoritatea cazurilor mecanizat, e- xist'ă asigurate și efectivele necesare, astfel îneît sînt' create premisele bunei gospodăriri a materialului lemnos.

în Oricum, rămine pe care soluțio-

îndepo_ între-

confere optime, existența în une- „coace".

• E.C. PETRILA: Problema despre care ne scrieți se află în curs de rezolvare Centrala cărbunelui Petroșani a intervenit la Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei, în luna iulie în scopul soluționării blemei. a.c..pro-Pe- defl» PETRU GAVRIL, troșani. In momentul față nu se acordă indemnizație de transfer celor transferați în interesul serviciului, din cauza lipsei unui t'ext de lege în vigoare, cunoscut fiind că noul al muncii nu conține o dispoziție în acest Problema se va rezolva în
Cod nici sens.

ACORDUL(Urmare din pag. 1)circa 10 la sută mai mult decît atunci cînd nu erau cuprinși în această formă de salarizare. Dar, cred că exemplele cele mai concludente privind creșterea cîștigurilor tot la salariații direct productivi le putem găsi. Iată cîteva e- xemple : în luna iulie bobinatoarele Ana Cuvinu, Adela Precup, Ioana Iliescu, Maria Naș și Maria Baba — toate cu un salar tarifar de încadrare de 1196 lei — au cîștigat în acord global 1555 lei; în luna august, răsucitoa- rele Ana Logigan, Ana Corchiși, Maria Cornoiu și Irina Hribal toate cu un salar tarifar de încadrare de 1196 lei, au cîștigat în acord global 1543 lei. Și astfel de exemple sînt multe. Astfel se poate, spune că întregul colectiv al secției este mulțumit de aplicarea acestei forme de

@ ILIE MARIOANE, Cim- pa. Conducerea depozitului »entru livrarea produselor petroliere Vulcan ne informează că, în perioada vizată, nu s-a putut respecta graficul de deservire cu butelii a localității dv. din cauza unui gol în aprovizionare. In momentul de față situația s-a remediat, așa că în viitor distribuirea buteliilor se va face corespunzător cu planificarea aprobată de Consiliul popular al orașului Petrila.A IULIU BOBOC, Petroșani. întreprinderea a stabilit legal ajutorul ce vi s-a cuvenit pe timpul incapacității dumneavoastră muncă.

spec-urmărit un joc o bună facturăîncepe cu la ambele faze porți oas- darde ei este' a-

nulat pe bună dreptate, pe motiv de ofsaid.Aninosenii contraatacă, urmează un henț în careul vulcănenilor și, lovitura de la 11 m, este transformată de Gudacu : 1-0, scor cu care ia sfîrșit și prima priză.După pauză, oaspeții tacă din nou poarta nosenilor dar cei care scriu sînt tot gazdele, Raica —Acest țumește se mobilizează
deci 2-0. rezultat nu-i pe vulcăneni.Și

rea- am- în- prinmul-Ei înscriu

în

LA ANINOASA

Ziua sportului ptineri și suburbană
GLOBALsalarizare în acord global.O influență importantă — ne spune economistul Ludovic Venczel, șeful biroului plan dezvoltare, a avut-o introducerea acordului global la unele formații de lucru și asupra productivității muncii. Astfel, acest indicator a crescut cu 1,9 la sută față de cel planificat în luna iulie, iar în august cu 1,3 la sută, ceea ce reprezintă o creștere pe aceste două luni a productivității muncii cu aproape lei/salariat.Exemplificările făcute interlocutori sînt destulconcludente pentru a concluziona că prin aplicarea salarizării în acord global atît sa- lariații cît și întreprinderea nu au decît credem că fost și este introducerii moderne de

Oamenii muncii, elevi din comuna Aninoasa s-au pregătit intens pentru a participa la competițiile sportive de masă ce au avut loc la sfîrșitul săptă- mînii trecute.Consiliul asociației sportive Minerul, cu sprijinul comitetului U.T.C., a întocmit din vreme pentru o bună desfășurare a competițiilor sportive, concrete în care au acțiuni

130de de
: de tocmai scopul acestei salarizare.

cîștigat și aceasta a final al forme

planuri prevăzut numeroase interesante.Pe toate bazele sportive ale comunei s-au organizat întreceri de atletism, popice, fotbal și tir cu arcul, cît și crosul tineretului aninosean.Peste 500 de. sportivi și sportive și-au dat întîlnire în fața consiliului popular, ex- primînd și pe această cale dragostea față de sport și față de mișcare.Ora 15. După cuvîntul de deschidere, rostit de tovarășul Nicolae Șerbănescu, președintele asociației sportive, sub acordurile fanfarei miniere din localitate, coloana sportivilor se îndreaptă spre stadion. S-a dat plecarea celor 40 de cicliști prezenți la start. Alergînd pe o lungime de 2500 m. pe un traseu cu pante

și multe denivelări, concuren- ții au ținut încordată atenția celor prezenți. Era greu să te hotărăști la ce să privești mai întîi. La pasionantele dispute de fotbal, popice, handbal sau la interesantele curse de ciclism. Pentru acestea din urmă, mulți dintre spectatori au renunțat chiar la fotbal. Dar iată pe primi 3 clasați: 1. loan Codrea ; 2. Nelu Sgă- vîrdea ; 3.Au luat peste 400 cros. Iată tori, pe i categoria pînă Ia 14 ani, fete: Ileana Codrea (Școala generală Aninoasa) ; 2. MariaPantițimon (Școala generală Iscroni); 3. Marieta Jeldicica (Școala generală Aninoasa); băieți: 1. Ilie Diaconu (Școala generală Iscroni); 2. Nicolae Marinescu (Școala generală / Prodan noasa); fete : (Școala

Viorel Dan.startul apoi cei de concurenți la primi trei cîștigă- categorii de vîrstă :

Aninoasa); 3. Tomai (Școala generală Ani- categoria 16-15 ani, Antonina Bembea , r_____ generală Aninoasa);2. Rodica Andrișan (Școala generală Aninoasa); 3.Dorina Costinaș (Școala generală Iscroni); băieți: 1. Ștefan Humer (Școala ge-

prin Iacob, handicap și sit să să
dinreducîndnu ■ mult a lip- survină egalarea. în- fluierul final pune capăt unei lupte sportive, joc de

Păstrarea curățeniei străzii, a cartierului
(Urmare din pag. 1)

la fel de bine de către gospodarii vulcăneni. Dar, cu prilejul vizitei prin Vulcan ni s-a relevat discrepanța evidentă dintre strălucirea și ordinea de pe arterele principale și în cartierele noi ale orașului și... mormanele de gunoi menajer precum și unele străzi înțesate cu tot felul de re/’fauri din cîteva cartiere

La întoarcere spre Petroșani intrăm în cartierul Aeroport. Străzile Independenței, Oituz, Unirii ne-au făcut și de a- ceastă dată o impresie plăcută prin ordinea cu care gospodarii le întrețin. Nu același lucru l-am putut însă constata aproape de capătul străzii U- nirii, unde, între blocurile 28 și 32, materiale de construcții și ..resturi" de macarale zac în grămezi uitate de constructori și care domină acompaniind paleta multicoloră a rufelor

camdată E.G.C.-ul nu dispune de un* uriaș aspirator spre a face față comodității celor cărora le este greu să depoziteze în recipienți
introduse. Am imortalizat pe peliculă „imaginea" cînd, de Ia un geam al blocului, locatara Maria Petrie (apartamentul 8) ne atrage atenția :

intrarea în strada
dumneavoastră...? putem face ?!

Monument de neglijență la cembrie din Vulcan.

De la celelalte vin și aruncă aici gu-
Intre blocurile 28 și 32 amatorii de... macarale să se servească ! Poate se găsește cineva să mai construiască una cu care să ridice... neglijența.

ca- Le cî-lu-
In jurul blocului 45 unii locatari aruncă direct din. meră resturile menajere, este greu să se deplaseze țiva metri!!In centrul Petroșaniuluicrurile par să intre în normal; ordinea, buna gospodărire își spun cuvîntul. încercările toamnei de a... astupa cu frunze spațiile publice se dovedesc inutile. Doar ici-colo, prin spațiul verde și printre rondurile de flori de pe străzile Republicii și V. Roaită mai zac „resturi" în urma grabei cu care lucrătorii de noapte ai E.G.C. le mai... mătură de pe

niei orașului, mai persistă încă unele „sincope" ale spiritului cetățenesc, nesancționate de cei în măsură să o facă. Dacă în extremitatea sudică a cartierului Aeroport, unde am întîlnit ceea ce am întîl- nit, ar mai fi o scuză care stă cît de cît în picioare — și a- nume faptul că încă în această zonă angajații serviciului salubrizare din cadrul E.G.C.- ului nu-și exercită atribuțiu- nile pe motivul că încă nu s-a încheiat un contract între e- dilii municipalității și întreprinderea respectivă, — în alte locuri deficitare în acest

lasă, la voia întîmplării, în preajma lor...In spatele blocului 49, punctul gospodăresc pentru depozitarea resturilor menajere e doar la 5-6 metri distanță. Totuși, în acest interval zace dezordinea în compania căreia se joacă copii. Recipientul e gol. Reziduurile sînt depozitate... lîngă, parcă cu ojumătate de metru mai înăuntru ar fi fost imposibil să fiemărginașe. Un contrast care se vede că nu este sesizat de cei cu atribuțiuni în asigurarea curățeniei orașului. Astfel, cu toate eforturile lor, ale edililor și ale cetățenilor pentru asigurarea unui aspect cît mai plăcut, străzile sînt umbrite de aceste „insule" implantate ici- colo de nepăsarea unora — „promotorii" dezordinii. Asemenea „insule" am întîlnit în străzile Crișan, Tudor Vla- dimirescu și 30 Decembrie.Se impune, așadar, întreprinsă o mai susținută investiție de responsabilitate civică din partea tuturor pentru ca „ecusonul" curățeniei orașului, certificatul bunei gospodăriri, să nu mai fie umbrit de dizgrațioasele mormane de reziduuri din unele cartiere periferice.

spălate (unde or fi uscători- iie ! ?) în adierea vîntului de toamnă ce le impregnează cu praful țîșnit în vîrtejuri din mormanele de... moloz. Printre blocurile 46 și 41, spre strada Viitorului, tronează puzderie de hîrtii și alte reziduuri împestrițînd spațiul. Cu toate că, recipienții destinați acestora sînt de-a dreptul goi. Și, în timp ce „dezordinea" cochetează subtil cu vîntul, la soare în fața scărilor blocurilor locatarii stau la taifas „savurînd" cu seninătate (un interlocutor ne zicea cu indolență) dezordinea și lipsa de curățenie, care, la drept vorbind, le aparține lor și nu lucrătorilor E.G.C.-ului care și-au făcut datoria eliberînd spațiile destinate depozitării reziduurilor. Pentru că, deo-

— Să știți că noi nu ne facem vinovați pentru această dezordine- ~ blocuri noaie.- Și— Ce .Intr-adevăr, ce poți face în fața insolenței unor astfel de locatari care vin cu bună știință să facă dezordine la... cini ? Chiar nu există nici măsură ? ve- o

Lisați copiii... printre gunoaie!!!?)

In seara zilei de 2 octombrie a.c. pe Ilie Frunză, vîrstă tor la caseră stradă ce se cu băutură. Înjura și lovea pe oricine-i ieșea în cale, de parcă l-ar fi obligat cineva să facă acest lucru. La intervenția unui subofițer de miliție, care i-a cerut să-l urmeze, acest „cascador" fără licență l-a ultragiat în public și pe omul ordinii, ca apoi lașitatea din el să iasă la suprafață mai tare decît nesăbuința actelor sale de vitejie, în- cereînd să dea bir cu fugi- ții. Nu a putut însă să-și ducă la îndeplinire planul.In prezent acest I Frunză, ce se credea o persoană invincibilă, în fond fiind doar o biată... „frunză-n vîntul nefast al huliganismului", pentru comiterea infracțiunii de ultraj cu violență și ultraj contra bunelor moravuri, va trebui să dea socoteală în fața instanței.

în de 23 de ani, tnunci- E.M. Petrila, îl apu- vitejiile, tocmai pe in Petroșani, după „încălzise" Zdravăn

unui la centru Tătaru Vasile, ajutat bine Constantin loan Albu-Aninoasa : Manole, Bara. Gu-Rai-

bine condus arbitrul Petroșani margine Cîrciumaru lescu Miclea, Băieșu, Tomuș, dacu. Ionică, (Gagy), ca. Miclea Ioan. Baras.
ia deȘiMinerul Vlădău

R. VALEDI „Și-au dat
arama

r e îe r a fnerală Aninoasa); 2. Nicolae Lie (Școala generală Iscroni); 3. Ionel Trif (Școala generală Aninoasa).La poligonul de tir, pe standul de tragere mai rămăseseră doar 3 concurenți, între care se dădea lupta pentru ocuparea locului înt'îi. Victoria a fost de partea lui Nicolae Iacob, care a reușit să totalizeze 127 puncte, urmat de Petrică Felea 125 puncte și Dănuț Baronică — 121 puncte.In urma desfășurării campionatului individual la popice, pe primul loc s-a clasat Karol Szalacsi cu 260 p.d., urmat de Gavrilă Szoke — 248 p.d. și Gheorghe Moraru — 240 p.d.După încheierea turneului de fotbal între sectoare, pe locul I s-au clasat reprezentanții sectorului III.Primilor clasați pe ramuri de sport, li s-au înmînat în- tr-un cadru festiv insigne și cărți cu sportivă.S-ar putea spune nuare multe lucruri frumoase despre pasionantele întreceri care au avut loc în comuna Aninoasa. Ne vom limita în final la cîteva evidențieri. In mod deosebit am dori să menționăm sprijinul multilateral acordat de comitetul comunal de partid cît și de comitetul sindicatului de la explotarea minieră, care au contribuit la buna organizare și desfășurare a competițiilor sportive.

diplome, tematicăîn conti-

V. DOREL

pe față...“Emil Căciulă, Mihai Ior- gu, recidiviști și Mircea Cerna au șantierul Pești. De tablă de te de 22 kg, în valoare de 2840 lei. Și tocmai cînd se pregăteau s-o comercializeze, lui C. Aurel, se... pregătit cu apărut deodată șantierului, care curiozitatea" să vadă și el ce se află în ditamai sacul; și a văzut.Acum pentru că au nesocotit proverbul care spune că la „pomul lăudat să nu vii cu sacul", și mai ales pentru faptul că deși după ispășirea condamnărilor ulterioare M. Iorgu și ciulă se angajaseră oameni cinstiți, dar dat din nou „arama ță", au fost trimiși din nou în fața instanței, care le-a „acordat" din nou fiecăruia, cîte o condamnare, după cum o meritau : E. Căciulă — 2 ani, M. Iorgu — 1 an și 8 luni și lui M. Cerna — 1 an. Și din precupeți „păcăliți" — nici nu apucaseră încă să încheie bine tîr- gul — s-au trezit în altă postură... ajungă.

Și lucrat toți trei Ia I.L.H.S. Valea de aici au sustras o cupru în greuta-
care veni- un sac, apaznicul a „avut

E. Casă fie și-au pe fa-

unde meritau să
A.N.Judecătoria PetroșaniCOMȘA 

GHERGHIN

Mica publicitatePIERDUT legitimație de serviciu pe numele Marin- can Mugurel eliberată de E. M. Aninoasa. O declar nulă.

RIMĂLĂ Oi CĂI (ERATE

Secția electrificare
centralizare electrodinamicâ

Deva
„Celebra" împrejurime nificat... In plin centrulCare „mîngîie" priviriletrotuare printre arbuști. A- ceastă stare o mai întîlnim și în spatele Casei de cultură unde lipsesc cu desăvîrșire re- cipienții...De-a dreptul supărătoare ni s-a etalat intrarea din centru spre spitalul unificat unde mormanul de zgură și de resturi menajere tronează (de multă, multă vreme !). Chiar în fața spitalului ? In fața unei instituții unde mergem să... ne îngrijim sănătatea ? In fața unei clădiri unde, prin excelență, împrejurimile trebuie să respire a curățenie, a ordine, a... sănătate....Deci, mai sînt unele lipsuri la acest capitol al curățe-

din apropierea Spitalului u- orașului...atîtor ochi...nu mai poate fi găsită o scuză.sens niciCurățenia, aspectul cartierului, orașului depinde mult de felul în care și locuitorii sînt preocupați de păstrarea curățeniei, de -ambianța urbană în care trăiesc. Numai cu ajutorul lor, al cetățenilor, cei în sarcina cărora intră curățenia orașelor, pot să-și ducă la bun sfîrșit atribuțiile. Păstrarea curățeniei cartierelor în care locuiesc incumbă, așadar, o mai mare atenție, o răspundere mai angajantă, pentru că, la urma-urmei, .acest lucru nu este decît o obligație de larg interes civic a fiecăruia dintre noi I

angajează urgent:

31 electricieni autorizați la înaltă 
tensiune pentru linia de contact 
Subcetate - Petroșani, domiciliați 

pe traseul Călan -
- Salarizare conform HCM 914/1968.

Vulcan.
- Permise C.F.R. pentru salariat și membrii familiei.

- Ordin de serviciu gratuit pentru locuință pînă la dis. 
tanța de 60 km.

Informații telefon 13920 — interior 383



4 MIERCURI, 17 OCTOMBRIE 1973
Delegația română, 

condusă de tovarășul 
Emil Bodnaras, 

a fost primită de președin
tele Guineei, Seku TureCONAKRY 16 '(Agerpres). — In drum spre patrie, delegația Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Emil Bodnaraș, vicepreședinte al Consiliului de Stat, care a participat la ceremonia instalării președintelui Republicii Argentina, s-a oprit la Conakry, capitala Guineei. Pe aeroportul internațional Gbesia, delegația română a fost în- tîmpinată de primul ministru Lansana Beavogui, de Fily Cissoko, ministrul afacerilor externe, Valeriu Georgescu, ambasadorul României la Conakry, și de alte oficialități.Salutînd delegația în numele șefului statului guineez, primul ministru a exprimat dorința președintelui Seku Ture de a se întîlni cu delegația română. Invitația a fost acceptată, și la Palatul Prezidențial din Conakry a avut loc o întîlnire.Cu acest prilej, au fost abordate probleme privind dezvoltarea multilaterală a relațiilor dintre cele două partide și

Desemnarea viitorilor 
membri nepermanenți 

ai Consiliului de SecuritateNAȚIUNILE UNITE 16 (A- eerpres). — Adunarea Generală a O.N.U. a desemnat, luni, prin vot secret, pe viitorii 5 membri nepermanenți ai Consiliului de Securitate. Potrivit agenției U.P.I., este vorba de R.S.S. Bielorusă, Republica Costa Rica, Irak, Camerun și Mauritania, ai căror reprezentanți îi vor înlocui, de la 1 ianuarie 1974, în cadrul Consiliului de Securitate, pe cei ai Iugoslaviei, Republicii Panama, Indiei, Republicii
Vama

Lucrările Congresului
sindicalVARNA 16 — Corespondentul Agerpres, C. Amariței, transmite : Congresul sindical mondial și-a. continuat lucrările cu dezbateri pe marginea raportului privind activitatea

încheierea sesiunii Consiliului
ministerial al C.E.E.LUXEMBURG 16 (Agerpres). — Sesiunea Consiliului ministerial al C.E.E., care trebuia să se desfășoare timp de două zile la Luxemburg, s-a încheiat luni seara — anunță agenția France Presse.Acest Consiliu, de la ale cărui lucrări au lipsit mai mult de jumătate din miniștrii de externe (englez, francez, vest- german, italian și belgian), fiind înlocuiți de secretari de stat, nu a reușit să soluționeze nici una din principalele probleme aflate pe ordinea de zi.In consecință, „cei nouă11 continuă să se afle pe poziții diferite, în special asupra formulei care să poată garanta celor 41 de țări în curs de dezvoltare, cu care vor începe, miercuri, la Bruxelles tratative comerciale, o stabilizare reală a exporturilor lor. Este vorba de cele 19 țări afro-mal- gașe și insula Mauritius, în prezent asociate la C.E.E. prin convenția de la Yaounde, de 19 țări membre ale Common- wealthului situate în Africa, zona Caraibilor și Pacific, precum și de alte trei state africane — Sudan, Etiopia și Liberia.

FILMEMIERCURI, 17 OCTOMBRIEPETROȘANI — 7 Noiembrie : Urmărire la Amsterdam ; Republica : Drumurile bărbaților ; PETRILA : Misterul din insula Balffe ; LONEA — Minerul : Domnului profesor cu dragoste ; VULCAN: Cine cîntă nu are gînduri rele ; LUPENI — Cultural : Homolka și portofelul ; Muncitoresc : Neînfricatul Gyula vara și iarna ; URICANI: Grăbiți apusul soarelui.
RADIOMIERCURI, 17 OCTOMBRIE5,00 Buletin de știri ; 5,20 Dragi mi-s cîntecul și jocul; 6.00 — 8,08 RadioprOgramul dimineții ; 8,08 Matineu muzical ; 8,30 La microfon melodia preferată: 9,00 Buletin de știri ; 9,30 Viața cărților; 10,00 Buletin de știri ; 10,05 Pe-un picior de plai ; 10,30 Vreau să știu ; 11.00 Buletin de știri ; 11,15 Litera și spi

state. De asemenea, a avut loc un schimb de păreri asupra principalelor probleme ale vieții internaționale, ale mișcării muncitorești și democratice, ale luptei de eliberare a țărilor africane împotriva imperialismului și neocolonialis- mului.Tovarășul Emil Bodnaraș a transmis din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R., președintele Consiliului de Stat, un mesaj de prietenie președintelui Seku Ture, urări de sănătate, împreună cu urări de succes în lupta revoluționară a poporului guineez.La rîndul său, președintele Guineei și-a exprimat satisfacția deplină pentru schimbul de opinii cu delegația română și a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj de salut, urări de sănătate și succes în activitatea pe care o desfășoară în fruntea Partidului Comunist Român, a statului român, pentru construirea noii orînduiri socialiste.

Guineea și Sudanului. Ceilalți 5 membri nepermanenți ai Consiliului sînt Australia, A- ustria, Peru, Indonezia și Kenya.Potrivit procedurii O.N.U., jumătate din membrii nepermanenți ai Consiliului de Securitate sînt înlocuiți în fiecare an.Membri permanenți ai acestui important organism al O.N.U. sînt Franța, Marea Britanie, Republica Populară Chineză, S.U.A. și U.R.S.S.

mondialFederației Sindicale Mondiale.In ședința de dimineață a luat cuvîntul șeful delegației Sindicatelor din România, tovarășul Mihai Dalea. președintele Consiliului Central al U.G.S.R.

In ce privește problema stabilirii unor ajutoare financiare destinate regiunilor subdezvoltate dintr-o serie de țări ale Pieței comune, agenția Reuter relevă că reprezentanții Italiei și Irlandei s-au declarat nemulțumiți de. propunerile avansate în acest sens de Comisia C.E.E. Ministrul de externe irlandez, Garrett Fitzgerald, a respins net a- ceste propuneri, replicînd că, în timpul tratativelor de ade-* rare la C.E.E., Irlandei i s-au făcut cu totul alte promisiuni.
FormareaBANGKOK 16 (Agerpres).— Sanya Thammasak, desemnat prim-ministru al Tailan- dei de către regele Bhumibol, a format, mprți, noul guvern al țării. Potrivit postului de radio tailandez reluat de a- genția Reuter, actualul cabinet are 27 de membri.

★Noul guvern tailandez a fost constituit după demisia precedentului cabinet al mareșa-

STUDIOUL DE RADIO TIMIȘOARAritul legii ; 11,30 Suita pentru suflători, percuție și cor de copii de LiViu Glodeanu; 12,00 Discul zilei ; 12,30 In- tîlnire cu melodia populară și interpretul preferat ; 13,00 Radiojurnal ; 13,30 Concertde prînz ; 14,00 Compozitorul săptămînii ; 14,40 Opereta„Vînt de libertate11 (sclecți- uni) ; 15,00 Buletin de știri : 15,05 Fișier editorial : 15,15 înregistrări de muzică populară ; 15.30 Muzică de estradă ; 16,00 Radiojurnal ; 16,15 Partidul, călăuza noastră :16,35 Melodii de Temistocle Popa ; 17,00 „Simfonia Sevil- lana11; 17,30 Soliști de muzică populară ; 18,00 Orele serii ; 20,00 Zece melodiipreferate ; 21,00 Revista șlagărelor ; 21,30 Bijuterii muzicale ; 22,00 Radiojurnal ;22,30 Concert de seară ; 24,00 Buletin de știri ; 0,03—5,00Estrada nocturnă.

» Ultimele știri

DEZBATERILE 
DIN ADUNAREA 

6ENERALĂ 
A O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 16 — Trimisul special Agerpres, V. Martalogu, transmite : Comitetul general al Adunării Generale a luat în considerație cererea prezentată de 31 .de state, între care și România, cu privire la includerea pe agenda actualei sesiuni a punctului intitulat „Restabilirea drepturilor legitime ale Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei la Națiunile Unite11 și dezbaterea acestei probleme în plenara Adunării Generale.In memoriul explicativ a- dresat Adunării se subliniază ca și *în scrisoarea adresată Secretarului general al O.N.U., că această cerere pornește de la necesitatea remedierii, în concordanță cu prevederile Cartei, a situației create la O.N.U. cu privire ia reprezentarea Cambodgiei. Guvernele semnatare ale scrisorii consideră că recunoașterea drepturilor legitime ale Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei la Națiunile Unite este o problemă urgentă.

★NAȚIUNILE UNITE 16 — Trimisul special, V. Martalogu, transmite : Adunarea Generală a O.N.U. s-a întrunit, luni după-amiază, pentru a audia declarația reprezentantului U.R.S.S., Iakov Malik, cu privire la înscrierea pe ordinea de zi a sesiunii a punctului privind „Reducerea bugetelor militare ale membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate cu 10 la sută și utilizarea unei părți din fondurile astfel economisite pentru a a- corda asistență țărilor în curs de dezvoltare11.
Cambodgia

Atacuri ale patrioților khmeriPNOM PENH 16 (Agerpres). — In ultimele zile, în sudul perimetrului defensiv al Pnom Penhului, patrioții au angajat lupte pe șoseaua nr. 38, iar alte lupte importante au fost semnalate în preajma localității Vihear Suor, aflată la circa 18 kilometri nord-est de capitală și împresurată, .de mai multă vreme, de forțele patriotice.Unor atacuri puternice au fost supuse trupele lonnoliste și în regiunea Ang Talek, la 25 kilometri vest de Pnom Penh, unde patrioții și-au consolidat în ultima vreme pozițiile pe colina Thmat Pong.Unități ale regimului de la Pnom Penh au mai fost atacate și supuse bombardamentelor de artilerie și cu rachete și în zona centrelor districtuale Srang și Tram Khnar, a- flate la 45 și, respectiv, 36 kilometri de capitală, într-o re-
noului guvernlului Thanom Kittikachorn, intervenită ca urmare a puternicelor demonstrații studențești din ultimele zile. In cursul acestor manifestații, peste 200 000 de studenți și-au exprimat nemulțumirea față de politica fostului premier, investit cu puteri excepționale. în baza Constituției provizorii din decembrie 1972. Ei au cerut eliberarea studenților arestați, democratizarea structurilor universitare și ur-

MIERCURI, 17 OCTOMBRIE18.00 Actualitatea radio ;18,10 Muzică de cameră: divertisment pentru orchestra de coarde de Remus Georgescu. Interpretează orchestra de cameră a filarmonicii „Banatul11 din Timișoara, dirijată de compozitor ; 18,25Emisiunea „Pro arte11. Din cuprins : prezența la Cluj a teatrului național din Timișoara. Prima expoziție personală a lui Bata Marianov. Premieră la teatrul de estradă din Deva cu spectacolul „De-a lungul anilor am rîs cu...“ ; 18,35 Selecțiuni din opera ..Ivan Susanin11 de Glinka ; 18.50 Emisiunea..Tinerețe, împliniri, răspunderi11 ; 19,00 Melody club ;19,25 Emisiunea „Cercetarea și producția11 ; 19,35 „Mîn- dră-i fata bănățeană11 program de muzică populară.

Conferința pentru 
securitate și cooperare 

în Europa
GENEVA 16 — Corespondentul Agerpres, Corneliu Vlad, transmite: Cea de-a doua fază a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa și-a continuat, marți, lucrările în cadrul organelor subsidiare ale reuniunii, prin examinarea diferitelor probleme ale securității și cooperării pe continentIn subcomisia privind cooperarea industrială au continuat discuțiile în legătură cu formele, modalitățile și cadrul de realizare a cooperării în a- cest .domeniu.Luînd cuvîntul, delegatul român Niță Constantin a a- mintit măsurile adoptate în țara noastră pentru stimularea acestei cooperări re- xcrindu-se în special la prevederile legii privind comerțul exterior, cooperarea economică. tehnică și științifică.In subcomisia pentru cooperare în domeniul educației, delegatul român s-a referit la măsuri menite să favorizeze accesul fiecărui popor european la cultura celorlalte popoare ale continentului. în spiritul echității și universali-
Sesiunea ECOSOCNEW YORK 16 — Trimisul Agerpres, Victor Martalogu, transmite : Consiliul economic și Social al O.N.U. (ECOSOC) a reluat lucrările celei de-a 55-a sesiuni a sa.In discursul de deschidere, președintele ECOSOC, Sergio Armando Frazao (Brazilia), a afirmat că modificarea structurii acestui principal orga-

giune controlată de patrioți din apropierea șoselei naționale nr. 3, de importanță strategică și aflată, la rîndul său, în cea mai mare parte, sub controlul forțelor patriotice khmere.
★Un bilanț transmis de Agenția khmeră de informații relevă că, în perioada 10 august —24 septembrie a.c., în zona fluviului Mekong au fost scufundate 84 de nave lonnoliste, între care cinci vase de transport de tonaj mare.
★In contextul situației dificile a regimului din Pnom Penh agenția United Press International relatează că șeful regimului, Lon Noi, și-a prelungit, pe o perioadă de șase luni — respectiv pînă în aprilie 1974 — ..puterile excepționale11, ce urmau să-i expire săptămîna viitoare.

tailandezgentarea lucrărilor pentru e- laborarea unei noi constituții.După cum s-a anunțat, noul prim-ministru tailandez, Sanya Thammasak, a făcut cunoscut că vor fi organizate alegeri generale și va fi elaborată o nouă Constituție în următoarele șase luni. In urma întîlnirii pe care actualul premier a avut-o cu liderii studenților, aceștia au adresat manifestanților apelul de a înceta demonstrațiile.

T VMIERCURI, 17 OCTOMBRIE9,00 Teleșcoală. Chimie : Bioxidul de siliciu. Geografie (anul IV): Munții Apuseni. Electrotehnică : Producerea, transportul și distribuția energiei electrice.10,00 Telex.10,05 Municipalitatea răspunde bucureșteanului.10,25 Publicitate.10.30 Desene animate.10,35 Telecinemateca pentru copii. Pero și prietenii săi.12,00 Telejurnal.17.30 Curs de limba rusă. Lecția 63.18,00 Telex.18,05 Tragerea Pronoexpres.18,15 Steaua Polară. 

tății. Evocînd experiența și realizările României în acest domeniu, el s-a pronunțat pentru căutarea în comun a noi căi de diversificare a formelor de cooperare în domeniul educației, prin intermediul cunoașterii limbii, istoriei și civilizației fiecăruia din popoarele Europei.In subcomisia pentru cooperarea culturală, delegatul român a subliniat rolul cărții ca mijloc de cunoaștere a valorilor spirituale ale altor țări. Amintind că România se numără, de mulți ani — potrivit statisticilor UNESCO — printre primele 15 țări din lume în ce privește traducerea de cărți, el a relevat importanța dezvoltării cooperării europene și în acest domeniu.- 

nism al O.N.U. — prin dublarea numărului de membri de la 27 la 54 — are o semnificație practică, reflectînd evoluția generală a evenimentelor din lume. Intre factorii care au determinat transformarea relațiilor internaționale, președintele ECOSOC a citat a- pariția de noi state, necesitatea de a se satisface cererile și nevoile țărilor în curs de dezvoltare, nevoia de a asigura ca progresul în știință și tehnologie să contribuie efectiv la reducerea prăpastiei dintre țările bogate și cele sărace. Mai mult decît atît, a subliniat Frazao, devenim con- știenți că nimic nu se, poate realiza fără cooperare și, pe baza acestei convingeri, am luat primele măsuri pentru stabilirea unei securități economice colective, care va a- dăuga o nouă dimensiune relațiilor internaționale, din perspectiva unei responsabilități globale și a echității internaționale.Noul consiliu va juca, prin urmare, un rol foarte important în adoptarea unor măsuri eficiente în vederea colaborării multilaterale. El trebuie să caute să obțină însă o și mai mare coeziune și coordonare a activităților sistemului O.N.U. — a apreciat Sergio Armando Frazao.
Acord de principiu în problema 
încheierii conflictului de pescuit 

dintre Anglia și IslandaLONDRA 16 (Agerpres). — Marea Britanie și Islanda au ajuns la un acord de principiu în problema încheierii conflictului cunoscut sub numele de „războiul codului11 — se a- nunță din Londra.Referindu-se la cea de-a patra întrevedere a șefilor guvernelor celor două țări, care a avut loc marți, un purtător de cuvînt al Foreign Office-u- lui a declarat că Edwad Heath și Olafur Johannesson „au fă-
18,35 Muzică ușoară.18,50 Gala maeștrilor. Yehudi Menuhin.19.20 1001 de seri. Joacă-te cu noi, Fanty.19,30 Telejurnal. Cincinalul înainte de termen. 1973 — an hotăritor.20,00 Cîntecul săptămînii. 20,05 Teleobiectiv.20.20 Publicitate.20.25 Telecinemateca : Intîl- nirea, cu Ana Magnani. Premieră pe țară.22.25 24 de ore.

VREMEAValorile temperaturii înregistrate în cursul zilei de ieri :Maximele: Petroșani 20 grade ; Paring 12 grade.Minimele : Petroșani 10 grade ; Paring 5 grade.PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE : Vreme închisă cu cer mai mult noros. Ploi slabe locale. Vînt slab din sectorul sud-vest.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN ORIENTUL APROPIATCAIRO 16 (Agerpres). — Comandamentul general al armatei egiptene a dat publicității, marți dimineața, un comunicat în care arată că forțele navale egiptene au desfășurat, luni seara, în Marea Mediterană și Marea Roșie, două operațiuni încununate cu succes. „Un grup al unităților noastre navale — se spune în'comunicat — au bombardat pozițiile inamice amplasate pe malul răsăritean al Golfului Suez, produ- cînd inamicului pierderi grele în oameni și echipament. In același timp, alte unități navale au atacat zona administrativă inamică de la Rum- maneh, de pe coasta nordică a Peninsulei Sinai, provo- cînd incendii și pierderi grele. Toate unitățile navale e- giptene s-au înapoiat la baza lor".In continuare, același comunicat informează că, în primele ore ale dimineții de marți, o formație navală is- raeliană, care încerca să se apropie de zona de coastă din nordul Deltei Nilului, a fost interceptată de unitățile navale egiptene care, sprijinite de aviație, au distrus patru vase israeliene.Pe de altă parte, potrivit comunicatului. în sectorul central al Sinaiului forțele egiptene au surprins 21 de tancuri israeliene pe care le- au distrus.Făcînd un bilanț al luptelor desfășurate luni, comunicatul, reluat de agenția M.E.N., anunță că apărarea antiaeriană, în cooperare cu forțele aeriene egiptene au doborît 34 avioane israeliene, capturînd și doi piloți.Intr-o declarație făcută luni seara, Ahmed Ismail, ministrul egiptean al apărării, a afirmat că „forțele noastre armate au reușit să pătrundă pînă în interiorul Sinaiului și intenționăm să continuăm acțiunea de înaintare pînă la eliberarea completă a peninsulei1'.Un comunicat militar egiptean de marți seară arată că trupele egiptene luptă pentru a bloca încercarea unor forțe israeliene de a străpunge Canalul Suez și de a acționa pe malul occidental al Suezului.„Inamicul a masat un mare număr de forțe blindate, după care a lansat un puternic contraatac încercînd să înainteze printr-unul din capetele noastre de pod", arată comunicatul difuzat de postul de radio Cairo.Are loc o luptă îndîrjită cu forțele noastre formate din blindate, infanterie și unități mecanizate sprijinite de aviație pentru a bloca și a distruge penetrația inamicului. Inamicul a suferit pierderi grele, și luptele continuă.
★DAMASC 16 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt militar sirian a anunțat că, marți dimineața, au izbucnit lupte violente în sectoarele de nord 

cut un schimb de vederi și de propuneri în legătură cu aflarea unei soluții interimare în conflictul de pescuit11. Purtătorul de cuvînt a menționat că premierul islandez va raporta guvernului său despre rezultatele vizitei efectuate la Londra, urmînd ca răspunsul părții islandeze să fie făcut cunoscut guvernului britanic în termen de zece zile. In cazul în care guvernul islandez aprobă soluția interimară, care, după cum se precizează, nu privește problemele de bază ale conflictului și nu cuprinde indicații referitoare la durata sa de acțiune, se va proceda la angajarea de convorbiri cu caracter tehnic.
Sport — Telex — Sport — TelexMADRID 16 (Agerpres). — După disputarea a 11 runde, maestra româncă Alexandra Nicolau a trecut în fruntea clasamentului turneului interzonal feminin de șah care se desfășoară în a- ceste zile in stațiunea maritimă Caile Galdana de Fer- rerias (Insula Minorca). Ob- ținînd două victorii consecutive, Alexandra Nicolau a acumulat 8 puncte și este urmată de Milunka Lazarevici (Iugoslavia) și Jana Hartston (Anglia) — cu cîte 7»5 puncte.Alexandra Nicolau a cîști- gat partida întreruptă cu E- va Karakas, iar în runda a 11-a a învins_o pe Ferrer (Spania). Elisabet'a Polihroniade a remizat cu Levitina, rezultat consemnat și în partida Hartston — Zat'ulovskaia. Celelalte partide, printre care Gertrude Baumstarck — Karakas, s-au întrerupt’. 

și central ale frontului de pe înălțimile Golan, în care sînt angajate unități de blindate și artilerie grea. Un comunicat militar difuzat la ora12,25 GMT (14,25 ora locală) anunță că deasupra zonei Zabadani, de la frontiera 11- banezo-siriană, a avut loc o luptă aeriană între aparatele siriene și israeliene. Un avion israelian a fost doborît. In a- celași timp, comunicatul menționează că „unitățile noastre de tancuri efectuează încă a- tacuri asupra pozițiilor inamice din sectorul de nord al frontului11. Un alt avion israelian a fost doborît la sud de Kuneitra.Intr-o cuvîntare radiodifuzată, președintele Siriei, Hafez Assad, a anunțat luni noaptea, că armatele siriene au respins forțele israeliene, avansînd pe înălțimile Golan — relatează agenția MEN. El a arătat că poziția ocupată de forțele siriene în Golan este „foarte onorabilă'1.In legătură cu operațiunile desfășurate luni, un comunicat militar dat publicității la Damasc în cursul nopții de luni spre marți, informează că forțele terestre siriene, susținute de aviație, au reușit să respingă ofensiva declanșată de forțele israeliene împotriva pozițiilor avansate ale Siriei în sectorul nordic al înălțimilor Golan. Forțele siriene — precizează comunicatul — au constrîns trupele inamice să se replieze pe pozițiile anterioare declanșării atacului. Au fost distruse 43 de tancuri israeliene și patru baterii de artilerie.In sectorul central și meridional al înălțimilor Golan, artileria siriană a bombardat concentrări israeliene în cîm- pia Houle și la nord de lacul Tiberiada. Se precizează că în cursul nopții au avut loc lupte în diverse puncte ale frontului.
★TEL AVIV 16 (Agerpres). — Forțele siriene, împreună cu forțele irakiene aflate în Siria, au lansat, marți dimineața, un puternic atac asupra trupelor avansate israeliene din zona înălțimilor Golan — a anunțat un purtător de cuvînt militar israelian. El a precizat că forțele israeliene, sprijinite de aviație, au res-

9 Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze și Go Mo-jo, vicepreședinte al Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari, președintele Academiei de Științe a Chinei, au primit pe fizicienii americani de origine chineză, dr. Țien Siung-u și dr. Ția Liou-yuan — informează agenția China Nouă.O Guineea Ecuatorială a hotărît ruperea relațiilor diplomatice cu Israelul, a anunțat, luni seara, șeful delegației acestei țări la O.N.U., informează agenția U.P.I.© După cum relatează a- genția C.T.K., la invitația C.C. al P.C. din Cehoslovacia și a guvernului cehoslovac, o delegație de partid și guvernamentală a R.D. Vietnam, condusă de Fam Van Dong, membru al Biroului politic al C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, primul ministru al guvernului R.D.V., va face o vizită oficială în Cehoslovacia, în cursul lunii octombrie.

BUDAPESTA 16 (Agerpres). — Turneul internațional masculin de baschet de la Budapesta a fost cîștigat de formația italiană Sat'la — 5 puncte (golaveraj 259—234), urmată de Csepel — 5 puncte (246—240), Honved Budapesta — 5 puncte (267—273) și Spartak Brno — 3 puncte.
★ZURICH 16 (Agerpres). — Secretariatul U.E.F.A. a a- nunțat că tragerea la sorți a optimilor de finală din cadrul „Cupei U.E.F.A.11 va avea loc la 9 noiembrie. Meciurile tur se vor disputa la 28 noiembrie, iar partidele retur vor avea loc la 12 decembrie. In aceeași zi, se vor trage la sorți și întîlnirile din sferturile de finală ale campionatului european de fotbal rezervat echipelor de tineret’. 

pîns atacul și au distrus 100 de tancuri siriene. Totodată, a- viația israeliană a doborît, în cursul luptelor, zece avioane siriene și a atacat o bază militară siriană din regiunea Ha- raftah, a precizat purtătorul de cuvînt oficial.Intr-un comunicat militar, dat publicității luni seara, se menționează că forțele israeliene au avansat în zona înălțimilor Golan cu încă trei km pe teritoriul sirian, după ce au înfrînt rezistența unei u- nități de blindate irakiene, în sectorul central al frontului. Se precizează că forțele israeliene și-au consolidat pozițiile în regiune. Coloanele israeliene care înaintau spre Damasc s-au stabilizat la aproximativ 22 de' mile (35 km) de capitala siriană, întîlnind o puternică rezistență în apropierea localității Sassa.Lupte puternice s-au înregistrat, marți dimineața, și pe frontul din Sinai. Tirurile de artilerie și luptele de blindate declanșate în noaptea de luni spre marți, în secto- t central al Sinaiului, au continuat și marți dimineața — a afirmat un purtător de cuvînt israelian.In cursul nopții, nave israeliene purtătoare de rachete au atacat instalații militare situate pe coasta egipteană, la est și la vest de portul Alexandria. Au fost lovite stații de radar și alte obiective strategice în regiunile Koutnieh, Damietta și Balim. Purtătorul de cuvînt israelian a decnîrat că angajamente ale tancurilor și artileriei au avut loc și în sectorul de sud al frontului din Sinai între lacurile Amare și Ismailia. 12 avioane e- giptene au fost doborîte.Făcînd bilanțul luptelor înregistrate în Sinai luni, un comunicat militar israelian informează că forțele egiptene au întreprins succesiv. în sectorul nordic al frontului Sinai, două importante atacuri, cu debarcarea unor trupe de comando pe mare și heliopur- tate, în spatele liniilor israeliene. Primul atac, arată comunicatul, a fost respins. Un purtător de cuvînt militar a precizat că, potrivit informațiilor parvenite la Tel Aviv, cel de-al doilea atac declanșat în aceeași zonă a fost, de asemenea, respins. In cursul luptelor au fost distruse cinci tancuri.O Agenția P.A.P. anunță că, la invitația ministrului polonez al afacerilor externe, Ștefan Olszowski, joi va sosi la Varșovia, într-o vizită oficială de trei zile, Walter Scheel, ministrul vest-german de externe.© La Foreign Office s-a a- nunțat că, între 29 și 30 octombrie, Egon Bahr, ministrul cu însărcinări speciale în guvernul vest-german, va face o vizită oficială la Londra.© In cadrul unei conferințe de presă, organizată la Wellington, primul ministrul al Noii Zeeîande, Norman Kirk, a declarat că, în următoarele două luni ale acestui an, va e- fectua vizite oficiale în Indonezia, Malayezia și Singapore,© Agenția M.T.I. anunță că, la invitația lui Yakubu Go- won, șeful statului și guvernului nigerian, între 12 și 15 noiembrie, Pal Losonczi, președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare, va face o vizită oficială în Nigeria.O Din nou străzi întregi din Veneția s-au aflat sub a- pâ în urma creșterii, în ultimele 48 de ore, a nivelului a- pelor lagunei cu 1 metru și 10 centimetri. Au fost inundate parterul multor clădiri, și alte edificii, pierderile materiale pricinuite fiind serioase. A fost perturbată viața normală a locuitorilor orașului.

In ceea ce privește trage* rea la sorți a sferturilor de finală ale celor trei competiții europene int'ercluburi („Cupa campionilor europeni11, „Cupa Cupelor11 și „Cupa U.E.F.A."), aceasta se va efectua la începutul anului viitor la Paris, datele de desfășurare fiind 6 martie (meciul t'ur) și 20 martie (meciul retur). *MADRID 16 (Agerpres). — Turneul internațional de tenis, dotat cu „Trofeul Melia11, care se desfășoară la Madrid și contează pentru ..Marele Premiu — FILT11, a debut'at cu o mare surpriză: jucătorul iugoslav Nikola Spear l-a eliminat în două seturi: 6—3, 6—3 pe campionul cehoslovac Jan Ko* des, unul dintre principalii favoriți.
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