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Am citit undeva câ intr-o țară din Apus s-a in
trodus în circuitul economic... „Cheia succesului”. 
Alături de tot felul 
cențe de fabricație 
„produs" miraculos, 
nicii de îmbogățire 
listă unde, mai ales în schimbul dolarilor, totul 
se vinde și se cumpără, nu este de mirare că o 
firmă își pune in vinzare experiența scutind pe 
viitorul „proprietar” de o seamă de eforturi și 
căutări pe drumul întortochiot al îmbogățirii. 
„Cheia succesului” poate fi pusă la îndemina ori
cui dar... contra cost I

Pentru noi, care trăim intr-o lume bazată pe cu 
totul alte principii, această formulă izvorîtă din 
întreprinzătorul spirit american își are alte sensuri.

„Cheia succesului” este o expresie de mult cu
noscută și foarte larg uzitată în limbajul poporu
lui nostru. Stă in firea românului curiozitatea, in
teresul, preocuparea de a cunoaște secretele, tai
nele care asigură succesul intr-un domeniu sau 
altul. Dar în societatea noastră socialistă, această 
expresie, transpusă într-o formulă tipică america
nizată, transformată intr-o marfă oarecare, nu pre
zintă un interes deosebit. Faptul insă ca atare, 
îndeamnă la reflecții.

La noi, experiența înaintată, căci de fapt „Cheia 
succesului” care in țările capitaliste a început să 
fie valorificată in circuitul economic nu este un 
produs de tarabă, ci un bun extrem de valoros care 
este pus în mod cu totul gratuit la dispoziția fie
cărui colectiv. Dar, să revenim la realitățile noas
tre concrete din Valea Jiului. Anul care s-a în
cheiat, ca și cei care l-au precedat, a fost un an 
bogat nu numai în realizări pe toate tărîmurile 
dar și în învățăminte. Nu avem însă dreptul să 
judecăm lucrurile numai după realizările de an
samblu. Acestea, totdeauna, oricit de însemnate au 
fost, au ascuns în ele nebănuite deficiențe. In 
viața economică a Văii Jiului trăim o realitate pe 
care cu toții o cunoaștem dar nu-i dăm importan
ța cuvenită. Să luăm de exemplu trei exploatări 
miniere învecinate, cu condiții aproximativ asemă
nătoare : mina Lupeni, deținătoare de ani de zile 
a drapelului de exploatare minieră fruntașă pe 
țară în ramura carboniferă a încheiat anul care 
a trecut cu un plus de 65 mii tone de cărbune, in 
♦imp ce vecinele din dreapta și din stingă sa — 
exploatările Uricani și Vulcan - au înregistrat un 
minus de 73 281 tone și, respectiv, 99 994 tone de 
cărbune. S-ou deplasat cei de la Uricani sau cei 
de la Vulcan — cale de numai cițiva kilometri să 
vadă „pe viu", să cunoască in mod concret și a- 
mănunțit ce miraculoase formule au folosit vecinii 
lor pentru a obține succese constante timp înde
lungat ? Să fim iertați dar noi nu cunoaștem ase
menea preocupări 1

Dar, să mergem mai departe. In cadrul fiecărei 
exploatări, chiar și in cele râmase sub plan au 
existat și există colective ale unor zone, ale unor 
raioane, și multe, multe brigăzi — brigăzi in aba
taje frontale, brigăzi în abataje cameră, brigăzi do 
la lucrările de înaintări, la săparea suitorilor sau 
□ puțurilor — cu rezultate 
de atenție. Ce folos însă că în vecinătatea acestor 
colective lucrează oameni — oameni la fel ca și 
ceilalți, animați de aceleași bune intenții, pătrunși 
de aceeași voință — care însă, perioade îndelun
gate, nu-și îndeplinesc sarcinile de plan, diminuînd 
realizările pe ansamblu ale exploatărilor respective 
și ale întregului bazin. In iureșul preocupărilor

de produse, de servicii și II- 
s-a pus in vinzare și acest 
de mare tentație pentru dor- 
rapidâ. Pentru lumea capita-

remarcabile, demne
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Punct și dc la capul. 

Așa s-ar cuveni sd des
criem Începutul de an, 
clnd oamenii, individual 
și-n colectiv, dar mal 
ales in colecții’, dema
rează spre cotele noi, 
mai înalte ale împlini
rilor, pe care le ridică 
noua etapă a timpului, 
cu imperativele și exi
gentele ei.

Punct și de la capăt. 
De fapt, deși lotul se 
ia de la capăt, se înce
pe un nou an, se per-

severează spre atinge
rea unor noi obiecti
ve, lotul c o continua
re. O continuare a e- 
lorlurilor, a căutărilor 
și a înfăptuirilor 
perioada trecută.

în această ipostază 
ni s-a prezentat și ac
tivitatea colectivului U- 
zlnei de utilaj minier 
in aceste zile de înce
pui de an. Răspunsul 
inginerului-șc! al uzi
nei, Alexandru Tolvay, 
la întrebarea noastră

din

„Cum all început noul 
an esle elocventă In 
acest sens:

— Continulnd acti
vitatea lebrilă de anul 
trecut pentru realizarea 
sarcinilor complete ce 
ne revin.

...Sarcini complexe 
sînt nofiuni de care in- 
gincrul-șef s-a iolosil 
deseori în cursul con
vorbirii noastre. Despic 
ce este vorba 7 In noul 
an, sarcinile uzinei în
registrează sporuri sub-

stanflale. Valoarea pro
ducției globale crește 
cu 22 la sulă, Iar pro
ductivitatea prevăzută 
pe noul an pe cap de 
salariat este mal mare 
tată de I960. Sarcinile 
cresc, însă, In mod 
deosebit prin comple
xitate. C/leva exem
ple : In 1970, uzina es
te chemată să livreze

I. DUBEK

♦< Continuare 
in pag. a 3-a

BELGRAD 14 —Trimișii spe
ciali Agcrpres, N. Ioncscu și 
N. PlopcanU, transmit : Mier
curi s-au încheiat la Belgrad 
convorbirile oficiale prilejuite 
de vizita în Republica .Socialis
tă Federativă Iugoslavia a pre
ședintelui Consiliului dc Miniș
tri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, 
la invitația președintelui Vccei 
Executive Federale, Mitia Ri
bicici.

Convorbirile, desfășurate în
tr-o atmosferă de lucru, de 
prietenie și înțelegere recipro
că, sînt apreciate ca o nouă 
contribuție însemnată la dez
voltarea raporturilor multilate
rale româno-iugoslave, în folo
sul ambelor țări, al dezvoltă
rii cooperării între popoare, în 
spiritul păcii și securității in
ternaționale.

Răspunzind unor întrebări 
ale ziariștilor români privind 
atmosfera în care s-au desfă
șurat convorbirile și semnifica
ția rezultatelor lor, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a de
clarat :

In preajma 
jubileului 

lui V. I. Lenin
Cu prilejul împlinirii a 100 

dc ani de la nașterea lui 
Vladimir Ilici Lenin. Editu
ra Politică urmează să scoată 
dc sub tipar o serie de lu
crări in intimpinarea acestui 
important eveniment.

Astfel, în preajma jubileu 
lui vor apare volumele 53, 
54 și 55, ultimele din seria 
de Opere complete ale lui 
V. I. Lenin.

Un volum „V. I. Lenin, O- 
pere alese" ediție bibliofilă, 
va cuprinde cele mai cunos
cute și importante lucrări fi
lozofice ale sale, iar ,.Lenin 
— Documente, amintiri", lu
crare editată sub egida Insti
tutului de studii istorice și 
social-politice de pe lingă Co
mitetul Central al P.C.R. va 
include, pe lingă alte ma
teriale, și scrisori ale lui 
Lcnin către militanți ai miș
cării muncitorești din Ro
mânia.

De asemenea va vedea lu
mina tiparului lucrarea „Răs- 
pindirea ideilor leniniste în 
România".

Editarea lucrărilor lui Le
nin a cunoscut în anii pu
terii populare în țară noas
tră o mare amploare. Ast
fel, în Editura Politică au 
apărut 169 de titluri intr-un 
tiraj de 6 406 000 de exem
plare. In perioada 1950—1965 
au fost editate cele 40 dc 
volume de Opere ale lui Le
nin într-un tiraj total de 
1 624 000 de exemplare, iar în 
1960 a început editarea Ope
relor complete în 55 de vo
lume.

ION RADULESCU, 
președintele Consiliului popular 

al orașului Petrila

In orașul Petrila, o dată cu 
construirea de noi cartiere s-a 
extins și rețeaua de iluminat pu
blic și casnic, creindu-se, pe 
toate străzile orașului și în sa
tele aparținătoare, posibilități 
de racordare la sursele de e- 
nergie electrică.

Unitatea specializată în ex
ploatarea acestei rețele din Pe
troșani a I.R.E.H. are condiții 
pentru furnizarea energiei elec
trice în toate străzile orașului 
nostru, precum și în localitățile 
componente. Dar, această uni
tate, datorită neajunsurilor în 
activitatea sa, creează multe ne
mulțumiri în rîndul populației,

♦ Continuare în pag. a 3-a

C. MAGDALIN

și activi cetă- 
comitete ale a-

se desfășoară

în asociațiile 
de locatari

relatiilor 
sensul 

înalt al 
noastre

„Convorbirile s-au desfășurat 
inlr-o atmosferă deosebit dc 
prietenească și doresc să subli
niez, in primul rind, caracte
rul rodnic, foarte deschis și 
practic al discuțiilor asupra tu
turor problemelor abordate — 
fie că a fost vorba de proble
me privind dezvoltarea cola
borării economice și tehnico- 
științifice bilaterale, fie de pro
bleme ale actualei situații inter
naționale. Datorită acestui ca
racter deschis, deosebit de 
prietenesc, dialogul nostru a 
fost foarte constructiv, fruc
tuos. Am abordat teme deo
sebit de concrete, intr-un spi
rit de lucru, animați de do
rința de a găsi rezolvări și so
luții optime, reciproc avanta
joase. Această atmosferă ne-a 
permis să încheiem chiar în 
cursul acestei vizite o serie de 
acorduri sau să stabilim un ca
lendar cu termene și actfini 
precise pentru definitivarea al
tor înțelegeri de colaborare și 
cooperare. Discuțiile s-au ca
racterizat totodată prin com
prehensiune față de interesele 
reciproce. Acest spirit de lucru 
a caracterizat atît convorbirile 
la nivel înalt, cît și cele din 
cadrul grupelor de lucru de 
specialiști, a căror constituire 
și-a dovedit din plin eficien
ța. Toate acestea ne îngăduie 
să apreciem cu optimism pers
pectivele dezvoltării 
româno-iugoslave, în 
realizării unui ritm 
amnlificării relațiilor 
bilaterale.

Concluzia poate fi sintetizată 
în aprecierea că prietenia din
tre popoarele român și iugo
slave, dintre statele noastre, 
cunoaște un pas important îna
inte în întărirea ei".

La rîndul său, președintele 
Vccei Executive Federale, Mi- 
tia Ribicici, a declarat repre
zentanților presei române :

„Atmosfera convorbirilor noa
stre a fost excelentă, iar re
zultatele sînt pe măsura acestei 
atmosfere. Consider că am fă
cut un pas deosebit de impor
tant înainte pe linia dezvoltă
rii colaborării noastre multila
terale. Aș dori să relev că dis
cuțiile noastre au fost foarte 
bine pregătite, ele avînd la ba
ză un material detaliat, concret, 
realist. Fără îndoială că aceste 
rezultate își au temeiul în rea
lizările economiilor țărilor 
noastre. Apreciez că măsurile 
concrete adoptate de noi, ca și 
cele pe care le vom realiza în 
viitor, vor contribui la dezvol
tarea economică a celor două 
țări ale noastre.

Examinarea problemelor poli
tice internaționale ne-a oferit 
prilejul să constatăm o iden
titate de puncte de vederi In 
cadrul convorbirilor s-a mani
festat din plin atașamentul ță
rilor noastre față de principiile 
respectării independenței și su
veranității naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantajului 
reciproc.

Cred că rezultatele discuți
ilor purtate aici, la Belgrad, 
constituie totodată o contribu
ție Ia făurirea unui climat in
ternațional de pace, securitate 
și colaborare".

Vizita premierului Ion Gheor- 
glie Maurer în Iugoslavia pri
lejuiește totodată o serie largă 
de contacte și convorbiri între 
personalitățile care îl însoțesc 
pe șeful guvernului român șl 
oficialități guvernamentale iu
goslave, în cadrul cărora sîntt 
explorate șl precizate noi căi 
dc extindere și diversificare a 
relațiilor de colaborare și co
operare economică și tehnico- 
științifice între cele două țări.

Acestor preocupări le-au fosb 
consacrate și convorbirile avuta 
de Emil Drăgănescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniș
tri. președintele părții române 
în Comisia mixtă româno-iugo- 
slavă dc colaborare economică, 
cu Dușan Gligoricvici, membru 
al Vccei Executive Federale, 
președintele părții iugoslave în 
Comisia mixtă iugoslavo-româ- 
nă dc colaborare economică, 
și cu Toma Granfil, membru 
al Vecei Executive Federale.

Unor aspecte privind dezvol
tarea cooperării în cercetarea 
științifică și a colaborării e- 
conomice și tehnice dintre celo 
două țări le-au fost consacrate 
întrevederile dintre Gheorghe 
Buzdugan, președintele Consi
liului Național al Cercetării 
Științifice și Dolfe Vogelnik. 
președintele Consiliului Federal 
pentru Coordonarea Activității 
Științifico și dintre Grigorc 
Bargâoanu, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de co
laborare și cooperare economică 
și tehnică, "șt Hasan Șiiiak. ad
junct al secretarului federal 
pentru problemele economice.

Ton Mincu, adjunct al minis
trului minelor, a purtat convor
biri cu reprezentanți ai Secre
tariatului federal pentru pro
blemele economico, ai Uniunii 
producătorilor do bauxită, ai 
Institutului de cercetări minie
re și cu reprezentanți ai or
ganizațiilor economice intere
sate în domeniul extracției și 
valorificării materiei prime.

Totodată, la Belgrad au a- 
vut loc în aceste zile întîlniri 
ale grupelor de lucru de spe
cialiști din România și Iugo
slavia în domeniile industriei 
constructoare de mașini, agri
culturii, industriei alimentare, 
industriei chimice și industriei 
lemnului. în cadrul cărora au 
fost stabilite măsuri concrete 
și termene, precise în vederea 
finalizării acțiunilor de colabo
rare și cooperare.

★
La 14 ianuarie, Nicolae Eco- 

bescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, a avut în
trevederi cu Anton Vratusa, 
locțiitor al secretarului de ștab 
pentru afacerile externe, și 
cu Vladimir Rolovici, adjunct 
al secretarului de stat pentru 
afacerile externe, în cadrul că
rora a fost făcut un schimb de 
păreri privind cooperarea dintre 
ministerpie de externe ale ce
lor două țări, atît în proble
me de ordin bilateral, cît și în 
alte probleme de interes co
mun.

(In pag. a 4-a alte relatări in 
legătură cu vizita tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer în Iugo
slavia).

Incepînd de ieri, în blocu
rile din noile cartiere ale mu
nicipiului au început adună
rile de dări de seamă și ale
geri ale asociațiilor de loca
tari. Cu acest prilej în fața 
locatarilor se prezintă dări 
de seamă de către vechile 
comitete ale asociațiilor asu
pra activității desfășurate în 
cursul anului 1969 pentru 
buna gospodărire a blocurilor 
și a spațiilor din jurul aces
tora, a instalațiilor de în
călzire și a celorlalte părți 
comune din blocuri după care 
locatarii își vor alege pe cei 
mai harnici 
țeni in noile 
sociațiilor.

Acțiunea 
pinâ la sfîrșitul lunii ianua-

precum șl unităților economice 
beneficiare, neajunsuri ce au 
fost frecvent criticate, însă fă
ră vreun rezultat.

Secția de distribuire a ener
giei electrice Petroșani (spre 
deosebire de celelalte orașe din 
Valea Jiului, unde sînt organi
zate sectoare I.R.E.H.) răspunde 
și de exploatarea rețelelor e- 
lectrice din orașul nostru. In 
Petrila nu există vreun fel 
de unitate a I.R.E.H. cu care să 
se poată lua legătura în cazul 
unor deficiente ce pot să apară 
atît la iluminatul public cît și 
în cel casnic. Cei ce vor să 
sesizeze anumite defecțiuni, tre
buie să se deplaseze la Petro
șani — unde după cum vom 
releva în continuare — nu vor 
găsi rezolvarea problemelor.

Comitetul executiv al Consi
liului popular, primind o serie

de sesizări cu privire la func
ționarea defectuoasă a ilumina
tului public — nu se înlocuieso 
becurile arse 
sparte, nu se 
sistem adecvat de înregistrare 
a energiei consumate (contoare
le sînt defecte, se citesc eronat 
de către salariații I.R.E.H., creîn- 
duse astfel posibilitatea de a se 
încasa consumuri ireale) — le-a 
adus la cunoștința tov. ing. 
Andrei Samuel — șeful Secției 
de distribuire a energiei elec
trice Petroșani pentru a fi re
mediate. Dar, deși i s-au arătat 
în mod concret aceste deficien
țe, șeful secției nu a vrut să 
recunoască existența lor, iar 
cind a fost solicitat să se prezin
te la anumite consfătuiri cu ce
tățenii, unde se discutau pro
bleme legate de îmbunătățirea 
activității unităților de deservi-

șl lampadarele 
perfectează un

re a populației, a refuzat să se 
prezinte sau a trimis anumițl 
delegați care nu au determinat 
luarea vreunei masuri. Astfel, 
la insistența Consiliului popu
lar Petrila, a fost trimis un de
legat pentru ca, împreună cu 
organele de resort ale comite
tului executiv, să constate de
fecțiunile privind iluminatul pu
blic și casnic. Cu acest prilej 
s-a constatat lipsa becurilor in- 
tr-o proporție de 50 la sută din 
rețeaua de iluminat, lampadare 
sparte în noul cartier 8 Martie 
și neînlocuite de ani de zile, 
rețele electrice necorespunză
toare, deteriorări stradale din 
cauza montării de cabluri sub
terane, rețele de iluminat pu
blic și casnic în Cimpa termi
nate încă din luna' iulie 1969

Continuare in pag. a 3-a

Inaugurarea 
clubului studențesc

De la cabinetul municipal de partid
In ziua

a.c., la 'ora , ________ ___
bului C.C.P, are loc pregăti
rea ................

de 16 ianuarie
17, la sediul du

propagandiștilor de la

toate formele de învățămînt. 
Vor participa și propagandiș
tii de la învățămintul ideo
logic al cadrelor didactice.

Distinși cu insigna „Evidențiat
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Ieri a avut loc festivitatea de deschidere a 
clubului studenților de la Institutul de mine 
Petroșani. Asistența, formată din invitați, cadre 
didactice și numeroși studenți, a audiat un 
scurt program de muzică ușoară susținut de 
formația „Diamantele negre", apoi a fost vizi
tată o interesantă expoziție de pictură a stu
denților Gabriel Constantinescu și D. Manea, 
precum și o expoziție de fotografii. Clubul mai 
cuprinde un cochet cafe-bar. Acest nou așc- 
zămînt constituie un punct de atracție pentru 
studenții doritori să-și petreacă timpul liber 
în mod plăcut și folositor.

în munca medico-sanitară
Printr-un ordin al ministrului Sănătății, 21 cadre medico-sanitare de la Spitalul unificat din Petro

șani au fost distinse cu insigna de „Evidențiat în munca medico-sanitară", pentru modul exemplar în care 
au acordat asistență medicală unor muncitori accidentați de la Exploatarea minieră Lonea. Iată numele 
acestor cadre care, au dovedit o ridicată conștiință profesională și dăruire de 
dr. in medicină Iosif Eșanu, directorul spitalului, d.'. med. Mihai Farcaș, loan 
Koșescu, Ion Balea, Mihai Bănacu, Emil Lepă(,atl'> asistentele medicale Irina 
rina Beg, surorile medicale Speranța Ungurean», O . ga Andraș, Elena Petra, 
Ion Păun, conducătorii auto Dumitru Sucitu, Robert Imling, Ion Neag, Mihai

sine in condiții deosebite: 
Samoilu, Ioan Balint, Titus 
Kristaly, Ev a Șuvaina, Do- 
Ana Turdeanu, of. sanitar 

_______ _____ _ Imbert și Ion Știri.
Cei distinși au fost felicitați cu căldură de t »v. dr. Sergiu Ștefănescu, director in Ministerul Sănă

tății, dr. Victor Nuțeanu din conducerea Uniunii Sindicatelor Sanitare și dr. Theodor Bădău, directorul 
Direcției Sanitare Județene.

Artizanat înseamnă ceva, care, 
Aduce cu motive populare: 
Oale de lut, covoare, fote, 
Bluze de in, cu gust lucrate, 
înseamnă — obiecte strîns legate 
De arta veche românească, 
Vestite și-n străinătate, 
Ce-n mîini de meșteri știu să crească... 
însemnă deci... cam multe : de-i asta 

important 
De ce e oare, atîta de pregnant 
La magazinul de artizanat 
Din Petroșani, 
(Și nu-i deloc plăcut !) 
Că are marfă doar de împrumut ?!... 
Pantofi, bluze de nailon, căciulite. 
Nădragi de schi, pulovăre de lină. 
La care nu se vede nici o mină 
De meșter priceput în „populară". 
Găsești, cu un cuvînt, de toate... 
Mărfuri Ia întîmplare adunate 
Din magazinele specializate 
In țesături, încălțăminte, mărunțișuri 
Confecții și parfumerie 
(Cum de nu-i și un colț cu librărie !). 
Orice mi-ați spune, cred că-ar fi mai bine, 
(Cu-atît mai mult cu cît orașul 
A devenit de-o vreme și „popasul" 
Multor excursii) să-și afle nașul 
Care, să-i dea nuanța potrivită ;
Vorbesc de magazin, să nu ducă-n ispită 
Cumpărătorii, precum face-acum. 
Firma să însemne cu adevărat : 
„Aici se află un artizanat" 
De unde se procură, nu n r.o doară, 
Tot ce doriți, dar artă ponulară... 
Ori să-i schimbe firma fără har 
Și să-l numească simplu : „La bazar".
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i
Mihai EMINESCU j 

CE-ȚI DORESC i 
EU TIE, '
DULCE |
ROMÂNIE i

I
Ce-ți doresc cu ție, dulce Românie,
fara mea de glorii, țara mea dc dor ? x ’
Uratele nervoase, arma de tărie, ‘
La Irccutu-ți marc, marc viilor!
I-iarbâ vinu-n cupe, spumege pocalul,
Dacă fiii-ți mîndri aste le nutresc;
Căci rămîne stinca, deși moare valul. |
Dulce Românie, asia ți-o doresc.

Vis de răzbunare negru ca morminlul.
Spada la de singe dușman fumegînd.
Și deasupra idrei fluture ca vîntul
Visul tău de glorii falnic triumfind,
Spună lumii large steaguri tricolore.
Spună cc-i poporul mare, românesc, *
Cind s-aprinde sacru candida-i vîlvoare,
Dulce Românie, asia ți-o doresc. «•

îngerul iubirii, îngerul de pace.
Pe altarul Vestei tainic surîzînd,
Ce pe Marte-n glorii să orbcască-l lace,
Cind cu lampa-i zboară lumea luminînd.
El pe sînu-ți vergin încă să coboare.
Guste fericirea raiului ceresc.
Tu îl strînge-n brațe, tu îi fă altare,
Dulce Românie, asta ți-o doresc.

Ce-ți doresc cu ție, dulce Românie, ‘
Tînără mireasă, mamă cu amor!
Fiii tăi trăiască numai în frăție *
Ca a nopții stele, ca a zilei zori, I
Viața în vecie, gloiii, bucurie, »
Arme cu tărie, suflet românesc.
Vis de vitejie, fală și mîndrie,
Dulce Românie, asta ți-o doresc !

Titu MAIORESCU 2<
2<

Pe cit se poate omenește prevedea, literatura 
poetică română va începe secolul al XX-lea sub 
auspiciile geniului lui, și forma limbei naționale, 
care și-a găsit in poetul Em-nescu cea mai fru
moasă înfăptuire pină astăzi, va fi punctul de ple 
core pentru toată dezvoltarea viitoare a veslmîn 
tului cugetării românești".

(I88!i)

Garabet 1BRĂILEANU

>,

/<

„inlimplareo a locul ca unul din cei mai mari 
poeți lirici ai secolului al XlX-lea - secol atit de 
bogat, cel mai bogat in lirici - să se nască la no., 
intr-un colț din fundul Moldovei".

PERPESSICIUS
„Cine urmărește și confruntă cele două planuri, 

din reviste și din manuscrise, ale creației lirice 
nesciene este ispitit, nu o dată, de gîndul 
ediții, așa zicind, învîrstate, întrețesută, in 
antume și postume să alterneze cronologic așa 
de fapt s au și petrecut luciuiile. Și adevărul 
că o astfel de prezentare ar pune mai sugestiv și 
moi elocvent in lumină unitatea universului liric ai 
poeziei eminesciene, în care toate speciile sînt deo
potrivă reprezentate, fie că e vorba de poezii publi
cate in timpul vieții, fie că de postume".

emi- 
unei 
care 
cum 
este

J’udor VIANU
„Eminescu o avut, in dezvoltarea poporului nos

tru, rolul de o-l fi înzestrat cu încredere in forțele 
lui intelectuale și morale. Pentru prima oară, citin- 
du-l lăsindu-se pătrunși de puterea răscolitoare 
a cintecului lui, romanii au dobindit conștiința de 
o fi dat lumii întregi, literaturii universale, pe unul 
din cei mai mari poeți oi ei. Dacă Eminescu a pu 
tul opărea este un semn al vocației întregului po 
por. Și, de fapt, pe urmele lui, pe drumurile tăiate 
de zborul minții lui geniale, in zarea larga descM 
să de mindrele-i privia, au putut opărea, in ultima 
jumătate de secol, spirite îndrăznețe și fecunde. 
Efortul nostru mai nou de cultură s-a desfășura* 
in lumea lărgită pentru noi de Eminescu".

l ucian BLAGA

2
/

2

„Codrul, marea, luna, lacul, dealul, valea sini 
cintote de mulți poeți, de către cei mai mulți, dor 
oșa cum le cintă Eminescu toate acestea, codrul, 
marea, luna, lacui, dealul, valea - dobindesc nu 
știm ce particulară domnească demnitate, aproape
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Colindătorii
Cu prilejul sărbătorilor <le 

iarnă, colindătorii au coborit 
din cărți in casele noastre, 
urindn-ne. după datină, cele 
bune. Pe unii, oamenii i-au 
poftit in casc și i-au cinstit 
cu cite un pahar. La Uricani 
insa, un colindător, cinstit 
cu prea multe pahare, și-a 
pierdut demnitatea. Luînd-o 
din casă in casă cu uratul și 
cu paharul. Vasile Timișan 
a ajuns in cartierul Stcrmi- 
dos. cu plinul la maxim. 
Aici, in stația de autobuz, a 
scos sabia din teacă (că era 
un colindător medieval) și a 
„ural" geamurilor gheretei 
unde se adăposteau călătorii 
să se facă țăndări. Și gea
murile țăndări s-au făcut. 
De aici Vasile a fost dus 
direct la miliție unde i s-a 
făcut o urare. La anu și la 
mai mulți ani 1—

Extravagantă
Se îmbrăca după ultima 

modă (rău înțeleasă), frec
venta toate sindrofiile din 
oraș era neîntrecută Ia dans 
(știe numai dans modern). In 
zori se întorcea acasă frintă 
(de oboseală). Părinții n-o 
mustrau. Dimpotrivă, se min- 
dreau cc perlă de fată au. 
Și Măriuca (Maria Medrea), 
deși mînoră. își trăia v iața 
cu intensitate. La ultima

■ sindrofie s-a încălzit atît de 
tare că n-a mai suportat nici 
o haină pe ea. Așa. ca ieșită 
din scutece, a urcat pc o 
masă unde și-a expus numă
rul în expuberanța generală. 
La sfîrșitul acestui ulthn 
spectacol al Măriei Medrea 
a sosit și un spectator nedorit 
de Ia miliție. După atîta 
zbucium, după atita oboseală, 
pe toate planurile. minora 
Maria Medrea avea nevoie 
de o perioadă de odihnă. 
I-a fost acordată.

Tatăl și fiul 
sînf împreună
Tatăl a predat ștafeta me

seriei fiului. Dar treaba au 
continuat-o in doi. I-'urau ce 
le pica. Și nu le pica rău. 
Ultima lovitură au dat-o Ia 
maeazia muncitorilor de Ia 
E. AL Livczent De acolo nu 
s-au ales cu multe. Doar cu 
două fișuri și cu alte citeva 
obiecte Fîșurile Ie luaseră 
pentru a avea acoperire in 
caz de intervenția vreunor 
agenți atmosferici sau de 
altă natură. Nu se gindiseră 
că prin fișuri pină și ploaia 
trece, dormite... Și iacă așa 
tatăl Mihai Ciurac și fiul 
său Vasile nu s-au despăr
țit-. ca alții.

Reîntîlnire
Manfred Lutsch și Ovidiu 

Sirop, oameni cu vechime in 
materie de furt, intră in 
găzduirea Eugeniei Birsan. 
fără ocupație, din Petroșani. 
Cei doi veniseră cu marfă. 
Trebuia vindută. Tustrei sta
bilesc ca desfacerea s-o asi
gure Eugenia că ei o aprovi
zionează. Femeia și-a luat 
rolul in serios și a pornit 
în calitate de comerciantă, 
prin Petroșani, Petrila, Alba 
Tulia. Pe mulți i-a „dus' 
Eugenia. Pe unii însă n-a 
reușit. Dimpotrivă: au dus-o 
ei. La miliție. Pentru că tot 

I trebuia să se întilnească ea 
cu Lutsch și Sirop, '--au re
văzut la miliție. S-au re
cunoscut imediat (nu cu 
plăcere). Așa .marfă" nu 
poate fi ținută decit la rece. 
Cine mai cumpără ?!—

Aniversare
In decembrie trecut s-a 

împlinit un an de cmd see- 
țortit I G.L. Petrila a încasat 
cite 20 de Ici de la locatarii 
din blocul 20. scara a Il-a, 
cartierul „8 Martie". în sco
pul confecționării unor cutii 
pentru corespondență si abo
namentele la presă. Intr-un 
an de zile niște oameni ce
lebri au efectuat două plim
bări pe lună. Dar intr-un an 
de zile, sectorul I.G.L. Pe
trila n-a reușit să confecțio
neze niște banale cutii de 
lemn pentru care au încasat 

i bani. E drept că Ia LG.L. nu 
f lucrează oameni celebri. Asta 
,h credem că-i scuza. Așa-i
■ c-am ghicit-o tovarășe Iacob 
•Xhioreanu ? Dumneavoastră
in calitate de șef de sector 
trebuie să știți cel mai bine. 
Sau dacă nu-i asta, precis e 
alta. Spuneți-ne și nouă. La 
ureche, să n-audă locatarii 
că s-ar putea supăra. Și au 
motiv de supărare ? Da de 
unde! Mai e timp—

Pastel de iarnă Ia

Pe urmeie scrisorilor nepubiicate
S-au luat masuri

ai 
de

< Urni®fi din pop. I

„pentru producție" sou, mai nou, chiar pentru „or- 
gonixarea științifică a producției și a mun
cii”, conducerile unităților respective, orga 
nixoțrik»r de sindicat, uită să se moi preo
cupe de generolirarea metodelor bune — care, fă
ră îndoială, conțin in ele și un substanțial simbure 
de organizoie științifică și sint in esență probleme 
de p ocucție manifestă o slabă preocupară pen
tru organizarea unor schimburi de experiență utile.

La începutul anului trecut a existat o intenție 
lăudabilă din partea organizatorilor întrecerii socia
liste in rinduf colectivelor miniere. Cind s-a orga
nizat întrecerea socialistă pe anul trecut s-a avut in 
vedere ca la sfîrșitul perioadei să se cunoască ex
ploatările cu cele mai bune rexultate, iar in cadrul 
fiecărei exploatări, zona cea mai bună, briaoda cu 
cele mai bune realizări. Cine a mai urmărit insă pe 
parcurs ce s-a intimplat după luarea angajamen
telor, ce rexultate s-au obținut, cum s-a respecta' 
cuvintul dot ? Și, mai ales, cum au muncit cele mai 
bune colective, ce ne învață experiența lor ? In afa
ră de exploatarea cu cele mai importante reali
zări pe baiin, mai cunoaș-te cineva colectivele mai 
mici — zonele, sectoarele, brigăzile — cete au ob
ținut intr-adevăr rezultate remarcabile ? Din pă
cate Consiliul municipal ol sindicalelor, comitetele de 
sindicate din exploatările miniere, unele servicii din 
cadrul Centralei cărbunelui, conducerile exploatări-

Iov au făcut și fac nepeimis de puțin pentru ge
nera fixare a experienței pozitive. A ne aminti de an
gajamentele toate in întrecerea socialistă numai cu 
ocazia unor ședințe sau adunări ale saîarioților 
și o pomeni doar in treacăt, ocazional, numai 
pentru că așa se obișnuiește, citeva nume, înseamnă 
in fapt a nu ne preocupa de întrecere, inseamnă 
a face

Una 
po cel 
zărilor 
acest dicton leninist 
munco concretă, preocupare permanentă, 
cind in exploatările miniere se cunosc, la toate ni
velele, colectivele cu cele mai bune rezultate din 
anul trecut, credem că este momentul potrivit să 
se acorde întreaga atenție ce se cuvine studierii 
și generalizării experienței acestor colective.

A învăța din experiența celor mai buni nu este 
rușine, ci, dimpotrivă, în actualul stadiu de dezvol
tare a societății noastre devine o necesitate impe
rativă I

Să pieluam de la aceste harnice și pricepute co
lective „cheia" cu care au obținut succesele ce le 
încununează acum frunțile, „cheia" pe care aceste 
colective o pun cu generozitate la dispoziția tuturor 
in mod ah-.o'ut gratuit și să deschidem cu ea por
țile științei de a obține rn noul an rezultate mai 
bune, la dimensiunile reale ale patosului și elanu
lui pairi© tic mineresc.

o treabă de formă.
din legile întrecerii socialiste est* : ajută 

rămas in ui mă să se ridice la nivelul reali- 
obținutc de liuntași A transpune in viață 

înseamnă responsabilitate. 
Acum,

I
I
I
i
i

I
I
I
I
I
I

I
I

I
I
I
I

Pronosxpres
La concursul Pronoexpreș nr.

3 din 14 ianuarie * 
extrase din urnă 
numere :

Extragerea T-a :
37.

Fond de premii : 401 775 lei.
Extragerea a Il-a : 41 18 38 

6 35 44 37.
Fond de premii: 338 780 lei.

1970 au fost 
următoarele

40 24 14 28

De ce tărăgănează S.D.E.E. Petroșani 
satisfacerea cerințelor legitime privind 

îmbunătățirea alimentării 
electrică ?

cu energie
4 Urinare din pag. I

și neracordate la sursa de cu
rent nici fn luna decembrie 
)969, întierup.itoarc defecte Ia 
iluminatul public (de luni de 
zile curentul neputind fi între
rupt, lămpile arzînd ziua și 
noaptea), contoare care înregis
trează eronat cnergio consuma
tă, (o' .i ce determină risipă de 
fonduri.

I’e lunile mai, septembrie, 
octombrie, noiembrie 1969, deși 
Consiliul popular Petrila nu a 
confirmai procesele verbale de 
recepție a consumului de oncr- 

_gie in paușal pentru iluminatul 
public, deoarece becurile erau 
arse, lotuși Secția POtroșani a 
I.R.E.H., a depus ia ban
că aceste procese verbale, 
nesemnalc, incasind din buge
tul consiliului popular suma de 
28.537 le: Itfr.i nici o bază le
gală.

S-a (uiislatut, de asemenea, 
că tensiunea In rețeaua casni
că este complet necorespunza- 
toare, mai ales în străzile pe
riferice și la sate din cauza 
rețelelor uzate. Pe de altă par
te, deși se sesizează nenumă
rate furturi de energie electri
că, prin folosirea neaulorizată 
a unor reșouri electrice impro
vizate și alte aparate, nu se 
ia nici o măsură pentru des
coperirea si sancționarea- auto
rilor.

Comitetul execuLiv, constalînd 
lipsurile enumerate, precum și 
zădărnicia insistențelor sale la 
șeful unității din Petroșani, a 
cerut conducerii I.R.E.I-I.-Deva 
sa le analizeze și să dispună 
măsuri corespunzătoare. In ur
ma acestei inieivenții o parte 
din problemele menționate mai 
sus au fost rezolvate (comple-

tarea becurilor și a contoarelor 
etc.), rcie ind ca lot ce om se- 
seziat la Petroșani a fosț ju&t. 
Avem credința că în urma o- 
(cslor d«*ni<T .îiri. a promisinoi- 
l< r făcut'’ d« cei în dre]d -si
tuația sc va îmbunătăți. Ne in- 
liebăm însă, de ce nu găsim 
Înl<’lî qere la secția din Petro
șani a I.R.E.H.?
în ultimul timp ani 
din nou greutăți în 
orașului cu energic 
Astfel, la sfîrșitul lunii 
bric, fabrica de piine 
calitate a rămas Ură 
timp de peste 14 ore 
fie anunțată dinainte.
ceasta cauza, in ziua urmciloare 
întreprinderea de morarii 
nificațîe Petroșani ne-a 
ral numai jumătate clin 
falca de pîiiu- planificată 
orașul Petrila In data 
decembrie I960 limp de peste 
o oră a Ips! întrerupt curentul 
în partea de sus 
Sediul I.G.C. din 
alte citeva < lădiri 
Iară curent electric 
31 decembrie pină 
rie a.c. Și astfel de 
mai fi, dar ne oprim aici. Ele 
sini cunoscute și de cetățeni și 
de Secția Petroșani. Ceea ce nu 
cunosc și se întreabă in mod 
legitim cetățenii Petrilei este 
altceva : de ce-și privește cu 
atîta superficialitate unitatea 
1.R.E.J-J. din Petroșani îndepli
nirea obligațiilor ce-i revin în 
remedierea neajunsurilor din 
alimentarea m energie electrică 
a orașului nostru ?

Ne adresăm (je această cale 
conducerii Secției de distribuire 
a energiei electrice , din Petro
șani cerindu-i să fie mai recep-

tivii fuțd rh’ • rinlrle oameni
lor muncii, s<i contribuie efec
tiv la înfăptuirea masurilor pre
conizate pentru ridicarea nive
lului urbanistic și edlElai al 
jocahtăților noastre, pentru sa- 
tisfaierc i cerințelor > um ililor 
muncii.

SPORT
Schi

Concurs republican 
pe dealul Kakoczi

Mai ales cu 
intimpiiiat 

alimentarea 
electrica 

decem- 
din lo- 

curenl 
fără să 
Din d-

și Pa- 
asiqu- 
conli- 

penlru 
de 31

a orașului, 
localitate și 
au rămas 
din ziua de 
in 5 iunua- 
exemple ar

N.R. Deficiențele semnalate in 
articolul de față, cu privite la 
alimentarea cu eneigie electri
ca, de către primul secretar ul 
Comitetului orășenesc de partid 
și președintele Consiliului popu
lar al orașului Pclillu silit ca
racteristice și altor localități din 
municipiu, inclusiv orașului Pe
troșani. Ziarul noslfu a pi imit 
numeroase sesizări de lu < ‘ to- 
feui io legătură cu becurile up- 
sâ hi rețeaua de iluminat pu
blic, lampadarele '.parte >/ m- 
Irerupcrile de (iueiil.

l-ață de această situație, se 
ridică cu Imperiozitale necesi
tatea ca activitatea secției Un 
Petroșani a LR.F.H.. a inff. .Xri- 
drei Samuel, șeful acestei i, 
să fie analizată atît de C on hal 
popular municipal cit și de forul 
superior: coiiduccieu l.R.l-.ll. 
Deva. Funcția de șei al unei 
unități de genul secției I.R.L'.H. 

lesponsabili- 
o dense bi
de sc^r/â- 

lață de a- 
și ale "r- 

SH.t:.F..

incumbă o înaltă t 
late țață de public, 
tă receptivitate la fă 
iile cetățenilor. Or, 
ceste cetințe, chiar 
gunelr.i locale, șei ut 
do\ edește lipsă de solicitudine, 
sfidare chiar.

lată de ce, rcduclia s- /eșfe 
necesar cu, in cel mai scurt 
timp, conducerea LA’ E.H. De>:a 
să informeze ziarul despre ma
surile luate.

înaintea campionatului 
mondial din Mexic

Vineri 16 ianuarie

Un grup de lucrători 
zei civile contractuale 
Exploatarea minieră Lonea 
adus la cunoștința redacției fap
tul că obligațiile lor de pază 
erau îngreunate din cauză că 
serviciul administrativ al mi
nei nu luase încă măsuri de 
depozitare a materialelor re
cuperate din demolarea gardu
lui de la mina Jieț și că nu 
este asigurată legătura telefo
nică cu depozitul de explozivi. 
In scrisoare se mai arăta că 
exploatarea minieră nu se în
grijește de asigurarea hranei 
pentru singurul cal care-1 mai 
are și că acesta este hrănit cu 
fin de muncitoarea Ana Rusu, 
care, în schimb, are voie să 
ceară acasă ciutaci.

Redacția a trimis sesizarea 
serviciului administrativ din 
cadrul Centralei cărbunelui Pe
troșani, care ne comunică :

„Din cercetările efectuate a

Pa- 
la 

au

Automobile
Firma „American Motors" 

a elaborat citeva modele de 
automobile pentru anul 1970. 
Automobilele cu 2 și 4 uși 
„Hornet" de tip Sedan au 
baza roților de 108 țoii, înăl
țimea de 52,5 țoii și lungi
mea de 179,2 țoii. Ele sint 
dotate cu motoare de G ci
lindri. au suspensia din față

rezultat că cele^ relatate 
dacției sint reale, fapt ce ne-a 
determinat să luăm măsurile 
necesare și anume:

— gardul de la mina 3 Jieț, 
deși este pe jumătate demolat, 
urmează ca pină la 1 februarie 
1970 să fie demolat complet și 
depozitat în incinta sectorului 
administrativ ;

— s-a montat telefonul la 
depozitul de exploziv și este in 
bună stare de funcțiune;

— în ceea ce privește situa
ția calului de la depozitul de 
lemne, acesta urmează a fi 
transferai la Sectorul de gos
podărie comunală Petrila.

In scrisoare se arăta că nu
mita Ana Rusu ducea cu desa
gii cituaci de la mină. Conside
răm că acest fapt nu scutește 
lucrătorii pazei civile de a fi 
mai vigilenți pentru a descoperi 
pe toți aceia care săvîrșesc a- 
semenea abateri”.

mode! 1970
independentă de tip nou, un 
parbriz cu unghi mare de în
clinație, capota lungă și par
tea posterioară scurtă.

Pe automobilele „AMX“ și 
„Javelin" se montează noi 
parbrize care, Ja șoc, se fă- 
rimă in granule mărunte și 
nu in fragmente ascuțite.

(Agerpres)
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17,30

18,05

18.35

19,30

21,35
21,50
22,05

23,15

emisiunii, 
limba ma-

„Aventură 
• episodul 
din pă-

In I februarie, pe dealul 
Rakoczi din preajma Institu
tului de mine din Petroșani va 
avea loc concursul republican 
de schi dedicat elevilor din 
școlile generale, lba start vor 
fi prezenți concurenți din 25 
de județe alo- țării. Competiție 
de amploare, această manifes
tare sportivă trebuie organiza
tă bine pină în cele mai mici 
amănunte, pentru ca desfășu
rarea să atingă nivelul repu
blican. Deoarece Văii Jiului 
i-a revenit în acest an cinstea 
organizării unui asemenea con
curs, este de datoria tuturor 
factorilor din județ 
municipiu să contribuie 
buna lui organizare. De altfel, 
lucrările sint intr-o fază înain
tată.

Luni după amiază, la Școala 
sportivă din Petroșani a avut 
loc a doua ședință de lucru pe 
tema acestui concurs republican 
de schi în care fiecare membru 
al comisiei de organizare a pri-

Și din
la

miț sarcini concrete. Și cite ac
cesorii nu sint necesare la un 
asemenea concurs! Lumină e- 
lectrică, stații de radioamplifi
care, megafoane, stații de e- 
misie-recepție, telefoane de 
campanie, corturi pentru adă- 
postire, asigurarea unui punct 
sanitar etc. Federația de spe
cialitate, C.J.E.F.S. Hunedoara 
C.M.E.F.S. Petroșani. împreună 
cu conducerea Școlii sportive 
din localitate au prevăzut totul.

Măsurile de organizare prind 
viață cu fiecare zi ce trece. 
Totul va fi gala la timp incit 
tinerii schiori din întreaga 
țară să nu ducă lipsă de nimic, 
să poată concura în cele mai 
bune condițiuni la probele 
alpine care sint prevăzute în 
concurs. Un singur lucru, și 
cel mai important, este incert: 
zăpada. Dar pînă la 1 februarie, 
poate... Să ne fi părăsit iarna ?

C. DINU

BKiirile din grupa [
CIUDAD DE MEXICO 14 (A- 

gerpres). — Agențiile interna
ționale de presă transmit că 
cei aproape 1 300 000 de locui
tori ai orașului mexican Gua
dalajara așteaptă cu un uriaș 
interes meciurile din grupa C 
a campionatului mondial de fot
bal, in care vor evolua echi
pele României, Cehoslovaciei, 
Angliei și Braziliei, casele de 
bilete au fost pur și simplu 
luate cu asalt de amatorii jo
cului cu balonul rotund. De 
asemenea au început să so
sească noi cereri pentru reți
neri de camere la hotel. In 
cursul zilei de marți oficiile de 
turism din Brazilia au reținut 
camere pentru 5 000 de turiști 
brazilieni, care \ or veni aici 
să-.și susțină echipa. Miercuri 
s-a stabilit ca echipa Braziliei 
să fie cantonată Ja hotel ..Co
lonial" și să se antreneze pe 
stadionul „Deportivo". Echipa 
Angliei va locui la hotel „Hil
ton” și se va pregăti pe sta
dionul clubului Atlas, iar se
lecționata României se va sta
bili la hotel „Gtan“. Fotbaliștii 
români se vor pregăti pe sta
dionul Deportivo. Echipa ce
hoslovacă nu și-a fixat încă 
locul de cantonament la hotel.

PROGRAMUL T : 5,05-
6,00 Muzica dimineții ; 6,05 
9,30 Muzică și actualități ;
9.30 Memoria pamîntului ro
manesc; 10,05 Dobrog-, mio- 
dra grădină — muzică popu
lară; ' ------ “
muzică -v——, ------
minute cu formația Roll 
brich ; 1 
muzica ; 
lui; 12,00 Din muzica popoa
relor; 12,15 Muzica ușoară 
de Noru Demetriad ; 12,30 In- 
tîlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,22 
Cin'.ece care străbal lumea; 
13,45 Muzică populară; 14,00 
Caleidoscop muzical; 14,50 
Melodii populare de virtuo
zitate; 15,00 Roza vinlurilor; 
15,25 Compozitorul săplaminii
— Beethowen ; 16,20 Folclor
orășenesc,- 16,30 Tribuna ra
dio; 16.45 Muzică pentru fan
fară ; 17,35 Cu cin tecul și
jocul pe plaiurile țarii ; 13,10 
Revista economică; 18,30 O
melodie pe adresa dumnea
voastră ; 19,00 Gazeta radio; 
20,05 Tableta de seară; 20,iO
— „365 de cintece" ; 20,25 
Zece melodii preferate; 21,20 
Cintă lordanka Hiistova;
21.30 Moment poetic; 21,35 
SolisLul serii — Jean Păunes- 
CU; 22,20 Sport; 22,30 Con
cert de muzică ușoară ; 0,03— 
3,00 Estrada nocturnă.

10,30 Nume dragi - 
, ușoară; 11,05 Zece

11,15 Sa înțelegem 
; 11.45 Sfatul medicu-

operă : Mi-
— frescă 

de Alfred 
(partea a

tablourile 4, 5

Deschiderea 
Emisiune în 
ghiară.
Film serial : 
în munți" ■ 
„Prizonierul 
dure".
Mult e dulce și fiu- 
moasă.„
Telejurnalul de seară. 
Două instrumente de 
percuție: marimbafo-
nul și xilofonul.
Prim plan : Demostene 
Botez.
Reflector. 
Seară de 
chelangelo 
dramatică 
Mendelsohn
II a 
șr 6).
Avanpremieră. 
Telejurnalul de noapte. 
O seară cu Olivera Vu- 
co, Lidija Filipenco, 
ansamblul Bora Mlade- 
novic (Iugoslavia) și 
formații participante la 
Festivalul internațional 
de jazz — Polonia 1967. 
închiderea emisiunii.

Demaraj promițător
+ Urmare din pag. 1.

uniluților miniere o 
producție de utilaje și 
prototipuri de 3 ori 
mai mare decit cu doi 
ani în urmă, respectiv, 
peste 2 000 tone. In 
unui 1070 ea trebuie 
să iacă noi pași cute
zători înainte pe linia 
îndeplinirii noii sale 
misiuni de constructor 
de utilaje miniere: să 
pună la dispoziția ex
ploatărilor miniere noi 
transportoare 
sortiment 
38 lu 
anual 
mariâ 
12 000 
8 000 
șr, în 
piese 
măsură ce noile sorti
mente, îndeosebi 
utilaje 
creșteri, 
cum e 
metalici 
tiginos.

Dar să revenim la 
demarajul pp wmi 
— an cu sarcinile și 
exigențele lui majore.

TR
care ocupa 

sută din pianul 
de producție 

a uzinei, peste 
stupi hidraulici, 
grinzi articulate 
plus, 7 520 tone 
de schimb. Pe

de 
înregistrează 

altele, simple, 
cazul stupilor 
TH. scad ver-

demaraj pe care ingi
nerul șei al uzinei îl. 
consideră „o continua
re, la cote mai înalte" 
a anului precedent.

— La principalele 
sorturi — și aceasta e 
hotârîtar pentru noi - 
uzina a început anul 
cu toate „pinzele sus". 
In prima lună, vom li
vra minelor 10 TR-uri, 
1 000 de st îlpi. Deși la 
producerea lor concu
ră aproape toate sec
țiile uzinei, turnătoria, 
mecanica, 
mei alice, 
zarea și 
ritmurilor 
naiul e 
se Iruclliică 
căutările, > 
dăruirea colectivă.

Am notat numele a 
numeroși maiștri și 
muncitori cure lucrea
ză in aceste zile cu 
aceeași pasiune, cu j- 
ceea^i stăruință ca și-n 
tot anul ce u trecut 
pentru ca uzina să răs
pundă cum se cuvin.: 
sarcinilor noului an. 
In 1069 schimbări
le intervenite in proll-

construcțiile 
prin tirgani- 
sincronizurea 
secțiilor, li

ce! așteptat : 
i din plin 
inițiativele,

Iul uzinei s-au iinali- 
z.al în timp record. 
Proiectarea, construi
rea noii iabrici de 
stîlpi hidraulici, asimi
larea noilor produse, 
puneica în funcție a 
noului, flux tehnologic 
s-au realizat cu maxi
mă operativ hale $i 
competență de oamenii 
uzinei. A iast un veri
tabil examen penliu 
iscusința colect i\ ă a 
oamenilor, pentru pu
terea lor ele ai ir mare. 
Viorel Angliei, Alexan
dru Demeler, Francisc 
Legrand, Victor Radu, 
Florea Măciucă, Al. 
Malyus, Mihai Gudaș, 
loan llebedean, Vasile 
Roman, Nicolae Căpra
rii, loan Șerban și 
mulți alții, maiștri și 
muncitori de dilerile 
specialități, au 
candida/ii examenului.
Important e că toți 
l-au trecut cu succes. 
Anul in care au intrat 
le pune în față exa
mene noi.

— Cum au trecut 
„examenul" începutului 
de an ou menii secției

mecanice ? — l-am în
trebat pe Viorel An
gliei, șeful acestei sec
ții cu o importanță 
hotăritoare pentru via
ța și ritmurile uzinei.

— Cu succes! — am 
primit răspunsul. Oa
menii cunosc cu toții 
ce (iu de lăcut, și-au 
fixat ținte precise pen
tru depășirea sarcini
lor, iar ceea ce le tă- 
mine de tăcut, e să 
folosească din plin, 
timpul, utilajele, meta
lul.^ și succesele vor 
li certe. De fapt, așa 
se și face. Ritmicitatea 
cu care ne îndeplinim 
sarcinile zilnice atestă 
acest lucru...

Am trecut și prin 
alte secții ale uzinei. 
Toate halele sint cu
prinse de aceeași ut- 

tost , moșieră 
creatoare, 
halelor, 
muncii, iar încordarea 
oamenilor și a mașini
lor e forța ce propul
sează colectivul uzinei 
spre viitoarele înălțimi, 
spre viitoarele impera
tive ale timpului.

efervescentă,
Trepidația 

e trepidația

Tinerii așteaptă acțiuni concrete, instructiva
si distractive

Cura își petrec tinerii tim
pul liber? O investigație cu 
această temă printre tinerii 
din orașul Petrila conduce la 
concluzii care spun multe. 
Spicuim din citeva răspunsuri.

Primul interlocutor, Dumitru 
Panțucu, miner: „Aproape zil
nic trec pe la club. lulllnesc 
un prieten, joc șah, privesc la 
televizor. In general îmi place 
acolo atmosfera de destindere, 
de voioșie colectivă. După o 
oră-două petrecute la club îuă 
simt odihnit, cu forțele refăcu
te. Dar uneori plec mîhnit 
spre casă. Aceasta se întîmplă 
jatunci cînd vin pe la club și 
unii tineri în stare de ebrie
tate, puși pe harță. Aceștia 
vorbesc cu glas tare și nu 
rareori declanșează, scandaluri. 
De ce nu-i ia nimeni la rost 
pe astfel de cheflii, care sfi-^dorinței tinerilor de a-și pu- 
dează, prin comportarea lor, 
cele mai elementare legi ne
scrise ale bunei cuviințe?".

„Și eu frecventez des clu
bul sindicalelor - ne relata 
lăcătușul miner Florian lones- 
cu. .Aș dori să ridic o proble
mă în legătură cu vizionarea 
emisiunilor de televiziune. De 
multe ori se transmit specta
cole de teatru, filme sau mu
zică ușoară. Dar cind țj-e lu
mea mai dragă, sala în care 
se află televizorul se închide. 
După ora 22 nu se mai poate 
viziona nimic. Ce rost are a- întreprins ori urmează a 
lunci televizorul ? Cred că 
doar cu un pic de bunăvoin
ță din partea conducerii clu
bului s-ar putea asigura vi
zionarea integrala a spectaco
lelor de la televizor".

Preparatorul Gheocghe Ce- 
poiu, și-a exprimat dorința de 
a participa la cit mai multe 
acțiuni sportive. Mai ales a- 
cum, iama — spunea dinsul

,Î,M
— la club ar fi binevenite 
concursuri de șah pentru ti
neri, deoarece adeseori pie
sele de șah intră în stăpînirea 
pensionarilor de la deschide
rea și pină la închiderea clu
bului".

Mulți alți tineri, între care 
îi amintim pe Elisabela Bar- 
thelmie, expeditoare la prepa- 
rație, Petru Ilean și Cazan 
Alexandru, muncitori la lotul 
T.C.M.M., preparatorul Cons
tantin Dumitraș, au dat răs
punsuri similare.

Și înlrucit interlocutorii au 
fost numai tineri, am consi
derat firesc să ne adresăm to
varășului Toma Horea, prim- 
secretar al comitetului orășe
nesc Petrila al U.T.C.

— Ce se organizează în 
prezent pentru satisfacerea

tea petrece timpul liber în 
mod instructiv șt plăcut ?

— Printre acțiunile cu ca
racter instructiv, inițiate tn 
ultimul timp se număra în- 
mînacea carnetelor de utecisl 
la G3 de tineri elevi, festivi
tatea sărbătoririi majoratului 
la clubul din Lonea și înce
perea dezbaterii documentelor 
Congresului al X-lca al P.C.R. 
în organizațiile U.T.C.

— Dar tinerii sini tineri. 
De aceea ne-ar interesa : ac
țiunile distractive ce s-au

se 
organiza în această iarnă pen
tru tinerii din Petrila ?

— Deocamdată... nu s-a in- 
treprins nimic concret. Sîntem 
în stadiul de preconizare a 
unor acțiuni multiple in acest 
sens. Amintim, spre exemplu, 

o 
se

că s-a constituit 
culturală care să. 
mod special de

comisie 
ocupe In 

organizarea

timpului liber al tineretului 
din oraș.

...Concluziile se impun de la 
sine. S-a întreprins prea pu
țin pentru organizarea timpu
lui liber al tinerilor, deși a 
trecut mai bine de o lună de 
cind activul U.T.C. din orașul 
Petrila a fost reîmprospătat 
cu cadre competente. Or, de 
la un asemenea activ se cere 
mai mult. A sosit momentul 
să se întreprindă acțiuni con
crete, la nivelul posibilități
lor pe care le oferă orașul 
Petrila. Se cere o colaborare 
strînsă și cu tovarășii din con
ducerea clubului sindicatelor, 
pentru a asigura un microcli
mat de caldă destindere plin 
de efervescență și cu un bo
gat conținut educativ. Forme
le, mijloacele ce trebuie folo
site în acest scop sini cunos
cute de către organizațiile de 
tineret. Trebuie să se vina cu 
operativitate in intîmpinarea 
dorinței tinerilor de a se dis
tra și de a se cultiva. De ase
menea, devine evidenl cit de 
necesar este să se organizeze 
reuniuni tovărășești pentru ti
neri și tinere. Intr-un cuvinl 
se cer a fi organizate mai 
multe acțiuni concrete. După 
orele de serviciu tinerii sini 
darnici să-și petreacă '.impui 
liber in mod cit mai plăcut și 
instructiv. Este firesc deci, ca 
ci să pretindă mai multă ini
țiativă din partea organizații
lor U.T.C. Dar, pentru a veni 
în intîmpinarea acestei dorințe 
nu sini suficiente doar... pre
conizările. Comisia culturală a 
fost constituită și instruită. Pe 
cind acțiuni concrete, cu un 
bogat conținui instructiv .și 
recreativ ?

PROGRAMUL II . 6,10 Pro
gram muzical de dimineață ; 
8,10 Tot inainle; 8,25 Mari 
interpret; 9,00 La .clarinet 
Guți Adolf; 9,45 Recital de 
operă Mirela PreDi ; 10,00
Teatru radiofonic: Sărmanul 
Dionis. Dramatizare după nu
vela lui .Mihai Eminescu de 
Ion Biberi; 11,00 Muzică 
populară; 11,35 Cinl pentru 
tine — muzică ușoară; 12,15 
Concert de prinz; 12,35 Sae- 
culum; 13,00 Concert de
prînz (continuare),- 13,30 CaT- 
tea științifică; 14,03 Doine și 
jocuri populare; >14,30 Re
frene îndrăgite ; 15,00 Opera 
pentru toți ; 15,30 Melodii de 
Camelia Dăscălescu; 16,20
Literatura română și arta co
rala; 16,50 Pe teme medica 
le,- 17,00 Cavalcada ritmuri
lor,- 18,20 Varietăți muzica
le; 19,30 Acasă la... floria 
Zîlieru20,00 Mica antologie 
lirică ; 20,45 Miniaturi orches
trale ; 22.20 Muzică pentru
pian de Claude Debussy. 
0.08—1.00 Sonata pentru oboi 

■ și pian de Sigismund Toduțâ.

Vineri 16 ianuarie

V. STRAUȚ

PETROȘANI — 7 Noiem
brie:; Războiul domnițelor 
(15—13 ianuarie); Republica: 
Blow-up (15—18 ianuarie); 
PETRILA: Tută de familie 
(14—16 ianuarie); LONEA 
7 Noiembrie: \slă seară mă 
disliez (15- 17 ianuarie); 
Minei ul: Angelica și sulta
nul (15—18 ianuarie); ANI 
NOASA: Comisarul X și
banda Trei ciini verzi (15 —
16 ianuarie); VULCAN : Ba
ladă pentru Măriuca (15—18 
ianuarie),- LUPI.NI — Cultu 
ral: Mai periculoase decit
bărbații (14—18 ianuarie); 
Muncitoresc : Spartacus (15
17 ianuarie); PAROȘFNI : Co
rabia „Pasarea albastră" (16- 
17 ianuarie); URICAN1 : Ma- 
ryusa și Napoleon (16 — 17 ia
nuarie).

2,
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Vizita tovarășului
Ion Gheorghe Maurer CONTINUA LUPTA GREVISTA

în Iugoslavia • Declarația Biroului Politic al P. C. Belgian

EVOLUȚIA SITUAȚIEI 
DIN NIGERIA

Semnarea Protocolului privind dezvoltarea 
colaborării economice, tehnico-știintifice

și a 
între

BELGRAD 14. — Trimișii
speciali Agerpres, Nicolae Io
nescu și Nicolae Plopeanu, 
transmit : In urma convorbiri
lor purtate de președinții celor 
două părți in Comisia mixtă 
româno-iugoslavă de colabora
re economică, la Belgrad a fost 
încheiat un Protocol cuprinzînd 
noi înțelegeri și măsuri îndrep
tate spre dezvoltarea în conti
nuare a colaborării economice, 
tehnice și științifice, precum și 
a schimbului de mărfuri dintre 
România și Iugoslavia.

Prevederile Protocolului — 
bazate pe o largă activitate 
pregătitoare, desfășurată de re
prezentanții și specialiștii orga
nelor și organizațiilor interesa
te din cele două țări — se re
feră la extinderea colaborării 
în diferite domenii de interes 
comun, cum sînt în principal :

cooperarea în producție și li
vrări de produse ale industri
ilor construcțiilor do mașini, 
metalurgică, chimică, ale indus
triei lemnului și hirtici, indus
triei alimentare, agriculturii; 
colaborarea in aprovizionarea 
reciprocă a color două econo
mii naționale cu unele materii 
prime dc interes comun; dez
voltarea colaborării în cerceta
rea științifică: măsuri pentru 
încheierea noului acord comer
cial de lungă durată pe peri
oada 1971—1975: îmbunătățirea 
sistemului de schimburi și de 
plăți între cele două țări: lăr
girea schimbului de bunuri de 
larg consum și a micului trafic 
de mărfuri in zona dc frontie
ră: folosirea complexă. în con
tinuare. a potențialului Dunării 
în sectorul comun; colaborarea

în amenajarea turistică a zonei 
Porțile de Fier ctc.

Protocolul prevede, dc aseme
nea, măsuri pentru folosirea 
unor forme și metode moder
ne și variate de cooperare, care 
să promoveze valorificarea mai 
deplină a posibilităților de co
laborare reciproc avantajoasă 
pe care le oferă dezvoltarea 
și diversificarea 
naționale ale celor două țări.

Protocolul a fost semnat, din 
partea română, de Emil Dră- 
găncscu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președin
tele părții române in Comisia 
mixtă româno-iugoslavă de co
laborare economică. iar din 
partea iugoslavă dc Dușan Gli- 
gorievici, membru al Vecci E- 
xccutive Federale, președintele 
părții iugoslave în această co
misie.

economiilor

Recepția oferită de ambasadorul
României la Belgrad

BRUXELLES I I (Agcrpres) — Cei peste 15 000 
de mineri din bazinul carbonifer Limbourg 
continuă acțiunea lor grevistă declanșată in 
urmă cu aproape două sftptămîni in semn de 
protest împotriva refuzului cercurilor patro
nale do a satisface revendicările acestora de 
majorare a salariilor. In cursul zilei de marți 
au fost înregistrate unele incidente intre gre
viști și forțele de online care au încercat să 
intervină. Trei polițiști și doi -mineri au fost 
răniți. Se așteaptă ca numărul greviștilor să 
crească.

Biroul 
Belgia a 
își exprimă deplina solidaritate cu lupta .. 
viștilor. In ultimii ani, sc subliniază in decla
rație, a scăzut cota-parte din venitul național 
destinată oamenilor muncii, iar politica fiscală 
aplicată dc guvern a dus la înrăutățirea situa
ției. In încheierea declarației. Partidul Comu
nist cheamă muncitorii belgieni să se solida
rizeze cu mișcarea revendicativă a minerilor 
din Limbourg.

Politic al Partidului Comunist 
dat publicității o declarație in care 

gre-

BELGRAD 14. — Corespon
denții speciali * 
lae Ionescu și 
nu, transmit: 
zitei în R.S.F. 
varășului Ion 
rer, președintele Consiliului do 
Miniștri al Republicii Socialis
te România, ambasadorul Ro
mâniei la Belgrad, Vasile Șan- 
dru, a oferit miercuri o recep
ție în saloanele-ambasadei.

La recepție au participat Mi- 
tia Ribicici. președintele Vecci 
Executive Federale, general-co
lonel Nikola Liubicici, secretar 
de stat pentru apărarea națio
nală. Dușan Gligorievici și To
ma Granfil, membri ai Vecei 
Executive Federale, Velibor

Agerpres. Nico- 
Nicolae Plopea- 
Cu prilejul vi- 
Iugoslavia a to- 
Gheorghe Mau-

Gligorici. președintele Acade
miei sîrbe de știință și artă, 
Beno Zupancici, secretar gene
ral al U.S.P.M.I., Milan Vukos, 
vicepreședinte al Skup.știnci o- 
rașului Belgrad, Anton Vratu- 
șa. locțiitor al secretarului dc 
stat pentru afacerile externe, 
și alte persoane oficiale, oa
meni de știință, cultură și artă, 
ziariști.

La recepție au luat parte, 
dc asemenea, persoanele ofi
ciale care însoțesc pe primul 
ministru român
Iugoslavia.

Recepția s-a 
tr-o atmosferă 
tenească.

în vizita sa în

desfășurat în- 
cordială, pric-

BONN

Declarația Prezidiului Partidului
Comunist German

BONN 14 (Agerpres). — Pre
zidiul Partidului Comunist Ger
man a publicat o declarație în 
legătură cu proiectul de tratat 
propus de R. D. Germană pri
vind stabilirea între cele două 
state germane a unor relații 
bazate pe respectarea princi
piilor dreptului internațional. 
In declarație se subliniază că 
atitudinea guvernului vest-ger- 
man față de acest proiect va 
fi considerată în țară și în 
străinătate ca o treaptă in hotă- 
rîrea coaliției dintre social-de- 
mocrați și liberali de a duce 
o politică care sâ corespundă 
situației reale a lucrurilor. Pre
zidiul Partidului Comunist Ger-

man cheamă la adoptarea unei 
atitudini pozitive față de pro
iectul de tratat prezentat de 
guvernul R.D.G. După cum se 
subliniază in declarație, o pre
misă a oricărui progres în pro
blema germană este tocmai 
faptul că în prezent există două 
state egale in drepturi ale na
țiunii germane: R. F. a Ger
maniei și R. D. Germană. Pre
zidiul P.C.G. cheamă guvernul 
vest-german la acceptarea, cît 
mai rapidă, a propunerii gu
vernului R.D.G. privind anga
jarea de tratative între cele 
două state pe baza proiectului 
de tratat propus.

Accidente 
de aviație

LIMA 14 (Agcrpres). — Un 
avion peruvian de pasageri 
DC-4 a dispărut marți în tim
pul unui scurt zbor pe ruta 
Trujillo-Tuanjui. Avionul a- 
vea la bord 24 dc persoane 
plus cei 4 membri ai echi
pajului. Se presupune că a- 
vionul s-ar fi prăbușit într-o 
regiune puțin accesibilă din
tre cele două localități.

APIA (Samoa de vest). 14. 
(Agerpres). — Un avion DC-3 
al companiei aeronautice po
lineziene s-a prăbușit cu 30 
pasageri la bord într-o la
gună, îndată după decolarea 
dc la aeroportul din Falcolo. 
S-a anunțat 
și membrii 
pierit.

ANKARA 
Două avioane 
reacție turcești, care au de
colat de la baza din Balîkc- 
sir pentru un zbor de antre
nament, s-au ciocnit miercuri 
în plin zbor, anunță 
„Anatolia*1. In cursul 
accident, piloții și-au 
viața.

WASHINGTON 14 (Agcr
pres). — Un bombardier a- 
merican de tip „F-4" s-a 
prăbușit în apropiere de ba
za aeriană Hamilton (Cali
fornia). Accidentul s-a pro
dus la cîteva minute după 
decolare. Cei doi piloți au 
fost dați dispăruți. Ei ur
mau sâ întreprindă un zbor 
de antrenament și apoi să 
aterizeze la baza Holloman 
(statul New Mexico).

eă toți pasagerii 
echipajului au

14 (Agcrpres). — 
militare cu

agenția 
acestui 
pierdut

Sincrotronul de la Serpuhov
produce antimaterie

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
Sincrotronul de la Serpuhov, 
din apropierea Moscovei, cea 
mai mare instalație de acest 
fel din lume, produce antima
terie în cantități care nu au 
mai fost obținute pină in pre
zent. Intr-adevăr, numărul an- 
tinucleelor de deuteriu obținute 
aici a ajuns la cîteva mii pe oră, 
în timp ce pînă nu de mult a- 
cestea apăreau doar ca exem
plare singulare.

Acest experiment a fost rea
lizat de specialiștii sovietici șl 
de fizicieni ai uniunii vest-euro- 
pene „CERN" (Centrul european 
de cercetări nucleare), care cu
prinde 11 țări.

In acceleratorul de la 
Serpuhov, particulelor care 
bombardează tinta li se imprimă 
viteze apropiate de cea a lumi
nii, iar energia lor ajunge la 
76 de miliarde de electron-volțl.

Operațiuni de guerilă

în Republica Dominicană
SANTO 

pres). — 
armate și poliției dominicane 
au fost trimise în munții din. 
sudul provinciei Barahona un
de, potrivit știrilor sosite la 
Santo Domingo, operează deta
șamente de guerilă. Ziarul „El 
Clarin" menționează că aceste 
guerile sint alcătuite din mem
bri ai partidelor politice de o- 
poziție. Un alt ziar dominican, 
„El Popular', a afirmat că u- 
nități militare controlează plă- 
jile pentru a se împiedica de
barcarea de arme pentru gue
rile.

DOMINGO 14 (Ager- 
Unități ale forțelor

Pe de altă parte. Francisco 
Pena Gomez, secretarul gene
ral al Partidului revoluționar 
dominican, al cărui președinte 
este Juan Bosch, a declarat 
că această grupare politică nu 
va participa la alegerile prezi
dențiale din Republica Domi
nicană. Gomez a subliniat că 
președintele țării, Joaquin Ba- 
laguer, a creat mecanismele ne
cesare pentru a se menține la 
putere după viitoarele alegeri, 
iar acestea se vor desfășura în- 
tr-o ambianță de teroare și vio
lență.

Orientul
PARIS 14 (Agcrpres). — Mi

nistrul. afacerilor externe al 
Franței, Maurice Schumann, a 
prezentat marți, în fața Bi
roului Politic al Uniunii pentru 
Apărarea Republicii (U.D.R.), 
poziția guvernului francez pri
vind embargoul asupra echipa
mentului militar, precum și ri
nele aspecte legate dc livrările 
de armament francez unor țări 
din Orientul Apropiat. Minis
trul de externe francez a Re
levat că, încă înainte dc '.’iz
bucnirea războiului din 1967 
din Orientul Apropiat, guvernul 
francez a hotărî t instituirea u- 
nui embargo general asupra 
armamentelor. După conflictul 
dintre Israel și țările arabe, a 
spus Schumann, embargoul nu 
a fost aplicat decît țărilor be
ligerante. Schumann a amintit 
cu acest prilej că Franța a 
propus guvernului de la Tel 
Aviv rambursarea sumelor de 
bani depuse pentru cumpăra
rea avioanelor de tipul „Mi
rage" In continuare, el a men
ționat : Dacă acest embargo nu 
se aplică țărilor nebeligerante, 
aceasta nu înseamnă că guver
nul francez este gata să livre
ze oricărei țări orice fel de ar
mament, fără nici un fel do 
condiții. Dimpotrivă, asemenea 
livrări se fac numai pe baza 
unor condiții foarte minuțios 
stabilite, a unor clauze și ter
mene de livrare caro lasâ Fran-

Apropiat
țoi toate șansele de a continua 
efortul întreprins în direcția 
stabilirii unei păci acceptabile 
pentru toate părțile în cauză,

★
TEL AVIV 14 (Agerpres). — 

Senatorul republican american 
Jacob Javits, membru al Comi
siei senatoriale pentru proble
mele externe, a declarat la o 
conferință de presă la Tel A- 
viv, după cum relevă agenția 
Reuter, că în 
Franței de a vinde Libiei un 
număr de '? 
reacție de tipul „Mirage11, Sta
tele Unite 
zeze arme 
păstra în Orientul Apropiat c- 
chilibrul in ceea ce privește 
achiziționarea de armament.

urma hotăririi

50 de avioane cu

ar trebui să furni- 
Tsraelului pentru a

★
NEW YORK 14 (Agerpres).

— Reprezentanții la O.N.U. ai 
celor patru mari puteri — An
glia, Franța, S.U.A., U.R.S.S. — 
și-au reluat consultările pentru 
găsirea unei soluții pașnice în 
vederea rezolvării conflictului 
din Orientul Apropiat, întrunin- 
du-se marți la locuința repre
zentantului Marii Britanii, lor
dul Caradon. Intîlnirea a durat 
peste patru ore. Următoarea 
întîlnire a reprezentanților celor 
patru mari puteri va avea loc 
la 23 ianuarie.

DEDESUBTURILE
Șapte persoane — lideri ai 

unor organizații pacifiste din 
S.U.A. — sînt atrase intr-un 
proces ce se desfășoară cu u- 
șile închise de aproape patru 
luni în fala Curții federale din 
Chicago. -

Clădirea modernă de 30 de 
etaje, caic găzduiește venera
bila instituție, degajă, după a- 
firmatiile municipalității, „o 
prezentă autoritară" în centrul 
capitalei Vestului Mijlociu al 
Statelor Unite. Numai că de 
la deschiderea acestui proces
— la 24 septembrie anul trecut
— un mare număr de poli
țiști în uniforme și în ținută 
civilă au fost aduși aici pen
tru a-i apăra „autoritatea" în 
fata miilor de demonstranți 
care cer să se pună capăt a- 
cestei înscenări. Cele patru in
trări ale sale sint păzite cu 
strășnicie, permițîndu-se acce
sul doar cîtorva persoane — și 
acestea din rîndul oficialități
lor — sub privirile iscoditoare 
ale polițiștilor. Măsurile „de 
securitate" luate de autorități 
sînt valabile și în ce privește 
informațiile referitoare la des
fășurarea procesului. In lipsa 
acestora, doar declarațiile 
cute ziariștilor de 
care au privilegiul 
trunde în sală, mai 
cînd în cînd, vălul 
asupra celor ce se 
etajul 23.

Cine sînt inculpatii 
zații li se aduc ? 
David Dellinger — lider al or
ganizației „Comitetul mobili
zării naționale pentru încetared 
războiului din Vietnam", vechi 
militant pacifist al mișcării 
quakerilor, Tom Hayden .și Re- 
nuard Davis — fondatori ai 
organizației „Studenții pentru o

societate democratică", militanți 
împotriva războiului din Viet
nam, John Froines — profesor 
de chimie la Universitatea din 
Oregon și militant pentru drep
turile civile, Lee Weiner — 
cercetător în domeniul sociolo
giei la Universitatea Northwes
tern, A. Hoffman — militant 
pentru drepturile civile și fon
dator al unei organizații de 
tineret, Jerry Rubin — fost li
der al „Mișcării pentru liber-

fă- 
cel 
p<l. 
clin

către 
de a 
ridică, 
misterului 
petrec Ia

și ce acu- 
In ordine i

LAGOS 14 (Agcrpres). — 
Pentru prima oară de la capi
tularea Biafrei, autoritățile ni
geriene au permis marți, ate
rizarea la Lagos a unui avion 
britanic transported alimente 
și medicamente destinate mi
lioanelor dc victime ale răz
boiului civil din această țară.

După cum s-a mai anunțat, 
numeroase guverne și organi
zații de caritate au informat 
autoritățile federale de inten
ția lor de a contribui la aju
torarea populației sinistrate și 
au cerut să li se dea posibili
tatea să transporte la fața lo
cului alimentele și medicamen
tele de care dispun.

In starea de confuzie gene
rală care domnește 1n zonele 
biafreze ocupate dc trupele fe
derale, nimeni nu poate apre
cia cu exactitate ciți refugiați 
sînt ascunși în junglă. Mulți 
dintre aceștia nu știu, poate, 
nici măcar că războiul fratri
cid s-a încheiat, apreciază agen
ția France Presse. In această 
situație, operațiunile de ajuto
rare caro sc vor desfășura in 
această țară vor fi, poate, cele 
mai ample dintre cele între
prinse vreodată, arată aceeași 
agenție.

La Lagos, diversele reuniuni 
destinate examinării celor mai 
indicate măsuri în vederea a- 
jutorării urgente a victimelor 
războiului sc succed fârâ în
trerupere.

Astfel, pista aeriană nr. 1 a 
Nigeriei — aeroportul situat la 
30 km de Lagos — urmează 
să devină în curînd destinația 
avioanelor sosite din diverse 
țări, încărcate cu alimente. Alte 
avioane vor decola de la La
gos în direcția localităților Ca
labar, Port Harcourt, Enugu, 
Benin și poate chiar Uli, dc 
unde încărcăturile lor vor fi 
transportate cu camioanele spre 
punctele de distribuire. In le
gătură cu acest aspect, Crucea 
Roșie nigeriană, care răspunde 
dc organizarea operațiunilor de 
ajutorare, s-a plîns de lipsa a- 
cută a mijloacelor de transport 
rutier, a pieselor de schimb, a

cauciucurilor și carburanților. 
I’ină în prezent, subliniază 
A.F.P., nimeni nu parc să se 
fi gindil la posibilitatea dc a 
utiliza in acest scop vehicu
lele militare.

Mai multe personalități stră
ine șl experți, arată Franco 
Presse, au sosit in capitala Ni
geriei sau sint așteptați aici 
în următoarele cîteva zile pen
tru a examina situația și pen
tru a alege împreună cu auto
ritățile federale, cele mai indi
cate metode 
rea ei

pentru soluționa-

★
14 (Agcrpres). — 

acor- 
- r------- O-

jukwu, fostul lider biafrcz >

LUSAKA
Guvernul zambian care a a 
dat azil politic generalului
juahii, ivsiui iiocr blanc/. i 
^ZminJi.t U,.ri!c P°triv‘t cărora 

>i sosib 
de presă 

în pre- 
nimic în 
liderului

generalul Ojukwu ar fi 
la Lusaka. Agențiile 
menționează că pînă 
zent nu se cunoaște 
’ x‘—* soartalegătură 
biafrcz.

cu

★
LAGOS 14 (Agerpres). — O 

parte a misiunii internaționale, 
însărcinată să efectueze o an
chetă in legătură cu informa
țiile potrivit cărora în zonclo 
în care s-au desfășurat luptele 
din Nigeria ar fi avut loc fe
nomene de genocid, s-a reîn
tors marți noaptea la Lagos. 
Ceilalți membri ai misiunii 
sint așteptați să sosească ră
rind. Corpul de observatori 
străini a părăsit săptăr- in., tre
cută capitala federală pentru 
a inspecta la fața locului si
tuația de pe front. Ei au vizi
tat localitățile Aba. Tkot. Ek- 
penc, Poit Harcourt și I’nij- 
hia, urrnînd îndeaproape tru
pele nigeriene care înaintau. 
Această misiune intcrn.'iținn;.lă 
este formată din reprezentanți 
ai Marii Britanii. Poloniei, Ca
nadei și Suediei, precum și 
reprezentanți ai O.N.U. și ăi 
Organizației Unității Afrie, no. 
In toate declarațiile lor. mem
brii acestei misiuni au arătat) 
că acuzațiile dc genocid la a- 
dresa guvernului federal sini 
neîntemeiate.

Constructorii de locuințe 
din Praga și-au luat angaja
mentul ca pînă la sfirșitul 
acestui an să dea peste plan 
3 500 apartamente.

IN FOTO : Vedere parțială 
a cartierului 
Praga.

CURT
MOTELUL „GOLD 

DIN ANCHORAGE, ALASKA, 
A FOST DISTRUS DE UN IN
CENDIU : 30 de persoane sînt 
date dispărute, iar alte șapte 
care au sărit de la ferestrele 
etajului al doilea al clădirii 
pentru a se salva do flăcări 
sint rănite. Sub ruinele clădirii 
construite cu patru ani în urmă, 
a fost descoperit cadavrul unei 
femei.

UN PUTERNIC FRIG s-a a- 
bătut asupra localității St. Louis 
(Missouri). Numeroase locuințe, 
aparținînd familiilor sărace, 
s-au transformat în adevărate 
iglou-uri ale eschimoșilor, ca 
urmare a defecțiunilor interve
nite, la conductele de termo- 
ficare .și de 
toritățile au 
ciale pentru 
peste 10 000 de locuitori 
cestor locuințe.

electricitate. Au- 
trimis echipe spe- 
evacuarea celor 

ai a-

LA MINA KARADON, 
DIN BAZINUL CARBONI
FER EREGLI (TURCIA) s-a 
produs marți o explozie în 
urma căreia patru mineri 
au fost omorîți. Este cel de al 
treilea accident la această 
mină. De la începutul acestui 
an, în minele din Turcia 
și-au pierdut viața 10 mineri.

PIER-

UNUI PROCES

9 PERSOANE ȘI-AU 
DUT VIAȚA în urma recrudes
centei inundațiilor care s-au
abătut asupra Marocului. Valea 
Sebou, din nordul tării, unde
se află pămînturile cele mai 
mănoase, este aproape în între
gime acoperită 
sate ale rîului 
terea nivelului 
mita admisă a 
șl barajul nou 
cest rîu. Sute de familii au ră
mas fără adăpost, iar 
de drumuri au devenit 
licabile.

de apele revăr- 
Inaouene. Creș- 
apelor peste li- 
avariat serios 
construit pe a-

o serie 
imprac-

acțiunea judiciară în baza u- 
nui amendament la legea drep
turilor civile din l''~' 
califică drept crimă 
încălcarea frontierei 
american cu intenția 
ganiza tulburări.

Militantii americani sînt ju
decați deci nu 
pe care le-ar fi 
tru presupusele 
De aici și lipsa 
tă a acuzațiilor

1968, care 
federală 

unui stat 
i de a or-

pentru faptele 
comis, ci pen- 

lor intenții, 
de inconstan- 
formulate îin-

COMENTARIU

tatea cuvintului", din Berkeley. 
Toți sint trimiși în fata Curții 
federale din Chicago de către 
Ministerul dc justiție al S.U.A. 
sub acuzația de a fi „complotat 
în vederea creării de dezor
dini" în timpul demonstrațiilor 
împotriva războiului din Viet
nam, care au avut loc în acest 
oraș cu prilejul Convenție) 
Partidului democrat din august 
1968. Inițial, fostul președinte 
Johnson ceruse ministrului de 
justiție de atunci, Ramsey 
Clark, să ordone urmărirea în 
justiție a organizatorilor ma
nifestațiilor pacifiste din Chi
cago, Dar, după primirea ra
portului comisiei prezidențiale 
de anchetă în care responsa
bilitatea pentru incidentele de 
la Chicago a căzut in parte 
asupra politiei și a primarului 
Ricard Daley, el a abandonat 
ideea procesului. Actualul mi
nistru de justiție; John Mit
chell, a revenit însă, oidonlnd

potriva lor și mai .ales impo
sibilitatea de a se găsi capele 
de acuzare cît de cit verosi
mile. In aceste împrejurări nu 
mai surprinde nici modul în 
care z comport ?•., în pr!,r,n 
parte a procesului, judecătorul 
Julius Hoffman fată de Bobby 
Scale, un tinăr negru aflat și el 
printre acuzați. ' După ce i-a 
respins cererea de aminare a 
judecării sale pînă la ieșirea 
din spital a avocatului ce tre
buia să-l apere, Hoffman i-a 
refuzat chiar și dreptul garan
tat prin lege de a se apăra 
singur. în urma replicilor tină- 
ruliii negru, apreciate ca „jig
nitoare", juriul condus de Hof
fman l-a condamnat pe Seale 
la 4 ani' închisoare sub învi
nuirea de „ultragiu repetat la 
adresa magistratului". De reți
nut că pentru o asemenea „vi
nă", pedeapsa maximă prevăzu
tă prin lege este de 6 luni în
chisoare.

s-a comportat, în prima

Deși procesul durează de a- 
proape patru luni, nici unuia 
dintre acuzați ' nu i s-a putut 
dovedi vreo vină. Dimpotrivă, 
martorii oculari aduși în fala 
juriului au furnizat dovezi care 
atestă brutalitățile la care s-au 
dedat în acele zile politia și 
gărzile naționale. Peliculele 
realizate de persoane particu
lare și proiectate in sala de 
.ședințe au confirmat pe „viu" 
cu puterea imparțialității, afir
mațiile martorilor prezentați de 
apărare. întregul proces tre
nează în lipsa unor acuzații 
serioase, și nimeni nu poate 
spune cînd se va putea încheia. 
Nu rare ori interogatoriul și 
contra-interogatoriul unui martor 
durează o săptămină. Or, apă
rarea va apela la nu mai puțin 
de 50 de martori, după cum de
clara recent d-na Kunstler, 
principalul avocat al apărării. 
La aceasta se adaugă un număr 
aproape egal de „martori** din 
partea acuzării. Iar în cazul 
condamnării un recurs este 
vitabil. Cazul însuși nu 
exclus să ajungă pină în 
Curții Supreme a S.U.A.

Concluzia dominantă ce 
degajă din desfășurarea do pi
nă acum a procesului este că 
cei șapte lideri ai unor organi
zații pacifiste din S.U.A. au 
fost aduși In fata instanței nu 
pentru ce au făcut, ci pentru 
ceea ce reprezintă în calitatea 
lor de conducători ai unor miș
cări progresiste ce se opun răz
boiului dus de S.U.A. în Viet
nam. Sau mai direct spus, o 
încercare nereușită de intimi
dare a acestei mișcări. O do
vedesc și amplele acțiuni anti
războinice din zilele „morato- 
riului".

KRISTER WICKMAN, 
TRUL INDUSTRIEI AL . . 
EI, AFLAT ÎN VIZITA ÎN UNI
UNEA SOVIETICĂ, a purtat 
convorbiri cu Vladimir Kirillin, 
vicepreședinte al 
do Miniștri al U.R.S.S., [ 
dintele Comitetului de 
pentru știință și tehnică, 
urma acestor convorbiri, 
smite agenția TASS, a fost 
nat un acord privind colabora
rea economică și tehnico-șliin- 
lifică dintre Uniunea Sovietică 
și Suedia.
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1. PUȚINELU

PRIMUL MINISTRU BRITA
NIC, HAROLD WILSON, a a- 
nunțat marii că Marea Britanie 
va acorda populației civile a- 
lectate de conflictul nigerian 
un ajutor în valoare de 5 mi
lioane lire sterline. Ajutorul va 
fi livrat pe măsură ce vor fi 
prezentate cereri din partea gu
vernului nigerian și a Crucii 
Roșii nigeriene.

APROXIMATIV
PERSOANE, IN MAJORITATE 
COPII, AU DECEDAT in cursul 
anului trecut in Guatemala din 
cauza unei extrem de puternic o 
epidemii de dezinterie, infor
mează Centrul national de boli 
contagioase din Ciudad do 
Guatemala. Pînă în prezent, e- 
pidemia a afectat 105 000 per
soane și se manifestă în .special 
în zonele cu cea mai densă 
populație. Potrivit ultimelor 
știri, boala a început să se ex
tindă șl în unele țări vecine.

UN GRAV ACCIDENT DE 
CALE FERATA a avut loc marii 
în apropierea localității Cam- 
pina Grande, în urma căruia 
17 persoane și-au pierdut viața, 
iar alte 60 au fost rănite.

CUM INFORMEAZĂ 
„EL MUNDO", peste 

persoane au decedat 
ca

DUPĂ 
ZIARUL 
100 de 
luna trecută în Venezuela 
urmare a epidemiei de qrirl 
ce bîntuie în această tară. Ma
joritatea victimelor sint copii, 
dintre care 22 au murit în spi
talul de copii din Caracas.

MIERCURI AU CONTI- 
NUAT DEMONSTRAȚIILE 
In capitala alstr 
LIEt, CANBERRA, IMrO. 
TRIVA VIZITEI VICEPRE. 
ȘEDINTELUI S.U.A.. Spiro 
Agncw, in această țară. Pe 
străzile orașului.au arul loc 
ciocniri intre forțele de ordi
ne și garda personală a vi
cepreședintelui american și 
mulțimea de manifestanți. 
Autoritățile polițienești aus
traliene au anunțat că in ur
ma acestor incidente au fost 
arestate 12 persoane.

tl
LA STOCKHOLM A AVUT; 

LOC CEREMONIA DE DESCHI
DERE A NOII SESIUNI A1. 
RIKSDAGULUI SUEDEZ (par- 
lament). Cu acest prilej, regele 
Gustav VI Adolf a 
tionalul discurs al

rostit tradi- 
tronului.

II

UN PUTERNIC 
a izbucnit marți la un azil do 
bătrînl din Driebergen, localita
te aflată în apropiere de 
Utrecht (Olanda). 7 dintre cel 
27 de pensionari al acestui azil 
au pierit în flăcări.

INCENDIU!

Amiralul Cemal Suer, comandantul forțelor militare 
navale turce din sectorul Izmir, a confirmat marți, intr-o 
declarație făcută agenției de presă .Anatolia”, că vasul de 
pescuit grec „Eleni**, care pescuia duminică in apele terito
riale ale Turciei din Marea Egee a fost inspectat de către 
ofițeri ai unei unități a marinei turcești și condus în portul 
Ayvalik, unde a fost deschisă o anchetă. El a precizat tot
odată că celălalt vas grec s-a scufundat.

CURT
Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara. Subunitatea Petroșani u 369

ora%25c8%2599ului.au

