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„U“ Craiova 3-0
Cu d-'iă ^ăplamlni 

înaintea reluării cam
pionatului diviziei A dc 
b'tbal. Jiul Petroșani a 
apărut pentru prima na
ră tn acesl an în laf.i 
propriilor suporteri, sus
țin ind un util 
verificare 
' unxiției 
Craiova, 
spectatori 
un frig pătrunzător pen- 

5Î vedea la lucru 
jucînd In lata 

care cu o săp- 
urmă îi in- 

cu un sever 
starea tere- 
acoperit cu 
' 1 a

condu- 
. a soli- 

eforturi suplimen- 
jucătorilor, înlilni- 
s-a ridicat la un 
nivel tehnic. Afir- 
acoasta cu plăce- 

a-i fi văzut pc

meci d 
in compania 
Unive»silatea 

Peste l 000 d< 
au înfruntat

fiind ușor 
iar Oble- 
90 tic mi- 

de atac 
rezervelor.

tru a-- 
favoritii 
acelora 
lâmînă In 
x inseseră 
4—1. Deși 
nului 
cruste de gheată 
îngreunat mult i 
cerea balonului, i 
citat 
tare 
rea 
bun 
mârn 
rea de 
fotbaliștii de la Jiul e- 
voluînd cu multă voin
ța și pollă de joc, reu
șind în final să-și ia o 
meritată revanșă cu 
scorul de 3—0. Cei doi 
antrenori— Tilus 
și Ștefan Coidum 
rulat mai multi 
lori, încercînd de 
cum să stabilească for
mula de echipă cu caro

Ozon
— au
jucă- 

pe a-

vor aborda campiona
tul De menționai că 
liulișlii Stoker, Sandu. 
Aclvim și Tonca nu au 
fost folosiți, 
acridenlati, 
mcnco o stal 
mite echipat 
pe... banca
Să-l fi menajat antreno
rul Coidum ? Poale. în 
rico caz, jocul a fost 

interesant, rapid pe 
asemenea frig nimeni 
nu-și putea permite să 
nu joace - deosebii 
de util pentru ambele 
echipe.

în minutul 12. atacul 
Jiului reușește o acțiu
ne de efect, Ion Cons
tantin șulează puternic 
in bară, mingea revine 
în teren de unde Pero
nescu o introduce. pe 
lingă Oprea, în poartă. 
După 10 minute, Naidin 
înscrie al doilea gol 
pentru echipa sa. Apoi 
jocul se echilibrează, 
înaintașii craioveni ini
țiază citeva atacuri 
prin Bălan, Niță și Mar- 
tinovici, dar ele rărnîn 
fără rezultat.

în partea a doua a 
meciului, lot Jiul are 
mai mult inițiativa, își 
creează numeroase oca
zii de gol, ratate de 
înaintași sau lămurite

dc Deselnicu și lulică 
Popa în minutul 6.J, Ion 
Constantin insistă la o 
minqe, o recuperează și 
ridică scorul la 3—0. 
Oaspeții au din nou ; I- 
teva ocazii bune de gol 
dar Talpai, Georgevici. 
Georgescu, Popescu și 
în ultimă instanță, Flo- 
rea le rezolvă cu suc
ces. Meciul ia sfîrșil cb 
rezultatul dc 3—0 In ln- 
x narea echipei Jiul.

Ne-a plăcut evoluția 
băieților noștri carp ne 
îndreptățesc speranțele 
pentru meciurile din a- 
propiatul retur 
pionatului. în 
45 de minute, 
nil Tilus Ozon 
In teren lormațin : Stan 

Talpai, Georgevici, 
Georgescu, Popescu 
Remus Popa, Marinescu 
— Peronescu, Colorma- 
ni, Ion Constantin, Nai- 
din. In partea a doua 
a meciului, Stan. Remus 
Popa și Colormani au 
cedat locurile unor 
jucători tineri, talcn- 
tați. Am apreciat 
forturile întregii echipe 
jiuliste, precum și jocul 
bun al lui " ’ 
Strîmbeanu 
dc la „U*

Noi, component!! echipei do 
tolba! Minerul Aninoasa, avem 
un mere ol pe core nu ni I as
cultă nimeni. Of-nl acesta este 
legat do pasiunea noastră i 
fotbalul. Deși iarna se apro
pie do sfîrșil și majoritatea e- 
chipelor și-ou relunl antrena
mentele în vederea noului cam
pionat, noi continuam să hiber
năm. Nici măcar nu se între
zărește vreo persuerhvă de « 
in< ope și noi pregătirile. Avem 
un stadion bun, < u tribună în
căpătoare și ne doare inima să 
ne despărțim de ele. Cu ce-a 
păcătuit stadionul î Cu ce-«m 
păcătuit noi? Tovarășii do la 
comitetul sin.l:calului minei 
nc-au promis ajutor pe care 11 
așteptăm cu nerăbdare Dum
nealor ne-a» ajutat nu o dală.

Intr-o seară de februarie...
al (am- 
primele 

an Ireno- 
a trimis

c-

Bălnn, Niță 
și Deselnicu 
Craiova.

D aiialis sportivi eooii -
De-a lungul anilor. Asociația 

sportivă Energia Paroșeni s-a 
dezvoltat considerabil, atrăgind 
un număr !■ t mai mare dc ti
neri la practicarea diferitelor 
disc iplinc sportive. In prezent, 
in cadrul asociației activează 
secțiile de fotbal, volei, popice, 
schi. șah, tenis de masă, tir. 
Președintele asociației sportive, 
im; Marin Moraru, ne spunea 
rS iii uzină se acordă o mare 
atentie activității sportive, in- 
cepind de la sportivi p-n'i la 
conducerea întreprinderii

Ca peste lot, și aici pe pri
mul loc se află tot fotbalul, 
chiar dacă în clasamentul cam
pionatului județean echipa E- 
ncrgia se află exact pe.. ulti
mul loc. lnainerul Moraru ne 
spunea că Energia va „sălta" 
in retur in măsura fn rare va 
reuși să-și ridice valoarea prin 
aducerea în echipă a «alariați- 
lor uzinei care joacă la alte 
formalii din Valea Țiului.

De multă popularitate se bu
cură si tirul, deși aniiflatorul 
acestui sport la terme centrala 
Paroșeni, inginerul Constantin 
Racoveanu, nu mai lucrează in 
uzină. Echipa insă a lămas com
pletă $i. în ciuda condițiilor vi
trege de preqătire, nu va aban
dona activitatea. De altfel, în 
anul tTecut, eleva Ileana Seve- 
rinc-anu a ocupat locul II pe 
tara la campionatul republican 
la juniori mici^

Schiul, sportul nr. : al sezo
nului alb. are multi ade-pti la 
Paroșeni. 20 de jucători legiti
mați și 15 copii își nun des 
schiurile in picioare și urcă pe 
dealurile ‘ din împrejurimi sau 
mai sus, pe pirtiile de l«=r Straja, 
îndrumați cu competentă de 
către Constantin ’ lunieanii st 
Petru Schroth. Schiorii de la 
Energia Paroșeni sînt nelipsiți 
de Ia toate întrecerile ce se 
organizează la nivel municipal 
sau județean. La începutul a- 
cestui an, elevii Lidia Khelț și

Bela Torok de la Energia Pa
roșeni au fost singurii repre
zentanți ai județului Hunedoara 
la concursul republican de la 
Vatra Dornei, dotat cu „Cupa 
Unirii". Lidia Kelt a avut o 
comportare foarte bună, ocupînd 
un valoros loc VI. Lui Tordk, 
șansa i-a fost vitregă. Deși ve
nea între primii cinci, i s-a 
rupt un schiu, ieșind astfel din 
concurs.

Echipa de volei a activat anul 
trecui în campionatul munici
pal, Ia finele căruia a ocupat 
un merituos loc III. Pentru noul 
campionat municipal, energeti- 
cienii au qinduri mari. Imediat 
după luarea zăpezii își vor re- 
amenaja terenul dintre blocuri
le de la „intervenții" și vor în
cepe în forță antrenamentele.

Tenisul de masă este poate 
disciplina sportivă cu cel mai 
marc „staqiu" la termocentrala 
Paroșeni, jucătorii energeticieni 
fiind angrenați în majoritatea 
întrecerilor amicale și oficiale 
orqanizate în municipiu si în 
județ. Eleva Victoria Chinceșan 
se anunță de pe acum o auten
tică speranță a tenisului de 
masă din Valea Jiului, alcă
tuind cu Ildiko Gyongyoși de 
la Școala sportivă un cuplu im
batabil în județul nostru.

De curînd a fost înființată și 
o echipă de popice care a cîș- 
tiqat primele două jocuri sus
ținute cu formația C.F.R. Petro
șani. în prezent, popicarii de 
la Paroșeni se pregătesc în ve
derea Darticipării lor la cam
pionatul municipal.

Sportul mintii — șahul — cîș- 
tigă treptat tot mai multi a- 
depti. La diferitele concursuri 
organizate, șahiștii de la Ener
gia au avut de fiecare dată 
comportări meritorii, dintre ei 
remareîndu-se în mod deosebit 
loan Gămănici.

Termocentrala Paroșeni — o 
întreprindere mică dar cu un

Energia tai
mare număr de sportivi, lată 
dovada că pasiunea pentru sport 
este aceeași peste tot. Iar acolo 
unde qăseșle condiții fertile de 
afirmare conduce la rezultate 
dintre cele mai bune. Cu un 
sprijin mai susținut din partea 
conducerii termocentralei și al 
Consiliului municipal al sindi
catelor — in principal pentru 
amenajarea unei baze sportive 
— Asociația sportivă Energia 
Paroșeni se va dezvolta mai 
mult in viitor.

G. DUMITRU

Scrisoare 
deschisă
BaaHnaMBMHBBSRaBBRsi

In ce privește preocuparea bi
roului secției de lolbal, oa este 
inexistentă. Doar tovarășul Mir
cea Bo) on du țiu ce se mai zbate, 
dar singur n-are putere.

Vrem să pasăm of-ul nostru 
acelora care au datoria sîi-1 in
tercepteze și să-l expedieze în 
afara terenului de joc. Știm că 
la Aninoasa există o tradiție in 
fotbal, că de aici s-au ridicat 
jucători de valoare. Nu-i păcat 
să dăm cu piciorul unei frumoa
se tradiții ? Nu avem pretenții 
mari. Numai să jucăm lolbal. 
Să avem și noi echipament, să 
se ocupe cineva de pregătirea 
noastră. Atîta lucru putem fa
ce și noi în Aninoasa. Nu vrem • 
să supărăm pe nimeni, dar cre
dem că este timpul să ieșim si 
noi din ofsaid. Abia așteptăm 
ziua în care să ne întîlnim cu 
prietena noastră — mingea — 
pe terenul din localitate, pen
tru ca la reluarea campionatu
lui județean să ne putem primi 
cum se cuvine adversarii.

Echipa de fotbal Minerul 
Aninoasa-

pentru cont umitate 
G. DINU

Fulgii mari plutesc alene. 
se așează pc creștetele pa
tinatorilor și un vacarm de 
bucurie, dc chiote tinerești 
răzbate dc pe luciul cristalin 
al glieții. E seară, patinoarul 
e înțesat, în urma patinelor 
rămin dungi prelungi. E o 
veselie exuberantă, molipsi
toare. Și poale că-n a- 
cea seară lolul ar li lost 
ca de obicei dacă un mi
cuț cu nasul înghețai și cu 
căciulită albastră n-ar li stri
gat cit îl ținea gura de pe 
netezimea glieții.

— Felicitări nea Sandule 
pentru ghiața de astă seară!

I.a patinoarul Preparatorul 
din Lupeni în fiecare seară 
aproape 120 de iubitori ai pa
tinajului vin aici spre a pe
trece citeva clipe plăcute pc 
oglinda gheții. In uncie seri 
asistă chiar ia pasionantele 
dispute de hochei dintre cele 
două echipe localnice, Mine
rul și Preparatorul. Dar pu
tini, puțini sînt aceia care 
știu datorită cui gheața aces
tui patinoar este atît de lu
cioasă, atît de netedă.

Lui Alexandru Petre ii de
dicăm rîndurilc care urmea
ză, care la cei 73 de ani ciți 
are, continuă să lie considerai 
„specialistul" nr. 1 în amena
jarea bazelor sportive.

— Profesez această meserie 
de peste 40 de ani și pot spu
ne că nu m-a plictisit nicio
dată. Ascultă la vorba mea, 
orice lucru ai face, pentru a 
te putea minări cu el, tre
buie să i te dăruiești. E ne
voie de ceea ce numim pasiu
ne.

Vorbea de lingă mantinelă 
și din cînd în cînd își arunca

privirea cu mindrie căi re gru
pul vesel al patinatorilor 
sprinteni. Și nea Sandu are 
cu ce să se mîndrească Io < ci 
73 de ani. Astăzi muncește 
cu aceeași veche pasiune ne
părăsită nicicind cu toate vă 
poale de mull ar ti trebuit .să 
lie pensionar. Roadele mun
cii lui sini vizibile și convin
gătoare : există încă și acum 
în București o sumedenie de 
terenuri dc volei, baschet, te
nis. handbal și lolbal lucrate 
de mina lui, pentru că numai 
el, meșterul, știe cum să aș
tearnă straiele dc zgură, cum 
să așeze glia de iarbă. Cite 
întinderi aride i-au stat în 
cale și cile baze sportive s-au 
născut din mîinile lin I

Alexandru Petre e un om 
simplu care iubește din lot 
sullelul sportul (mi-a destăi
nuit discret că e și antrenor 
de tenis dc cîmp, că sportul 
acesta e minunat prin agili
tatea lui și acum, la o virslă 
înaintată, este o necesitate).

A pășit pe meleagurile Văii 
Jiului acum 12 ani. Venise 
din Capitală doar cu gîndul 
să cunoască aceste Jocuri. 
Dar oamenii Văii I-au cucerii 
prin frumusețea caracterului 
lor și a hotărîl să se stabi
lească aici. A urmat apoi o 
lungă muncă de amenajare a 
unor terenuri dc baschet, 
handbal și volei in Petroșani. 
Auzise că la Lupeni existau 
citeva baze sportive, însă ne
corespunzătoare.

— Cînd am venit în Lupeni, 
am găsit un teren de volei 
și unul de baschet pline de 
gropi și presărate cu zgură 
necernulă. în- asemenea con

diții spurt adevărat nu se pu
tea face. M-am hotărîl să Ic 
reamenajez. Am mai tăcut a- 
poi •> scrie de uite terenuri 
in oraș, de handbal și, dc a- 
semenea, pixJa stadionului 
Minerul.

Mai mut, Alexandru Petre 
a !■"'/ solicitat pentru ame
najări dc terenuri chiar de 
câlre unele centre smnln'e 
de pe cuprinsul întregului 
județ: din Deva, Hunedoara, 
Petroșani, Simerio, iar în ori- 
măvara acestui an, la Hațeg 
Era bucuros și ochii " stră
luceau de plăcere. I -au a- 
nunțal cei de la Consiliul ju
dețean că anul acesta la Lu
peni va lua liință o secție de 
tenis de cîmp. sportul său 
preferat. O mindrie ai li și 
aceea că acum Ltrpemui este 
singurul cenlru din județ in 
care se practică hocheiul.

Patinatorii il privesc pe „nea 
Sandu" cu rcspccl. El <- cel 
care de două trei ori pe noap
te, atunci cînd gerul e mai 
strașnic, se scoală și așează 
un strat de apă nesle zgură.

Poale că totul ai li decurs 
în mod normal dacă în acea 
scară, acolo, pe luciul ghelii. 
în aerul rece de februarie, ittr 
Alexandru Petre nu i-ar li 
fost adresate cuvinte simple, 
calde și emoționante pentru 
strădania de care dă dovadă 
în munca sa. A\ca dreptate 
atunci cînd spunea el ca in 
profesiune, înainte de foaie, 
trebuie să slea pasiunea. Și 
acolo pc luciul ghelii. glasuri 
zglobii spărgeau liniștea se
rii... '

I. GlF-DEAC

La vinătoare de lupi

Tenis de masă

Elevii de la Școala profesională Lupeni îndrăcesc luptele

Handbal Echipa României — principală candidată 
la titlul suprem la actualul C. Ud. din Franța

Popice

Duelul 
iffiajwJ — 

nul 
continuu

Pc arenele de popice Parin- 
gul Lonea — Minerul Petroșani 
și Viscoza Lupeni s-au dispu
tat simbătâ și duminică între
cerile celei de a șaptea etape 
a campionatului municipal de 
popice. Atît actualul lider al 
clasamentului, Utilajul Petro
șani, cit și principala sa urmă
ritoare, Jiul Petrila. au susți
nut partide dificile în deplasa
re, unde au obținut x iclorii 
prețioase. Dar iată rezultatele 
înregistrate : Parîngul Lonea — 
Jiul Petrila 4 713 p.d. - 4 975 
p.d.; Minerul Petroșani — Mi
nerul Vulcan 4 685 p.d. — 4 832 
p.d. : Viscoza Lupeni — Utilajul 
Petroșani 4 402 — 4 596 p.d.

Clasamentul

Rerultatele 
concursului 

PRONOSPORI
nr. S ilîis

22 februarie 1970
Catanzaro — Foggia (pauză) 1 
Catanzaro — Foqgia (final) 1 
Genoa — Monza (pauză) X 
Genoa — Monza (final) X 
Perugia — Livorno (pauză) X 
Perugia — Livorno (final) 2
Arezzo — Piacenza X
Atalanta — Taranto 2

Cesena — Varese X

Mu-.itova — Cat-mia X

Modena — C:'ivo X

Pisa — Reqqiana X

Reqqim — Ternane 2

Speranle 
în... Jupa 

spraWor
Sala de sport a Liceului in

dustrial minier Petroșani a găz
duit duminică dimineața etapx 
municipală la tenis de masă, re
zervată echipelor din școlile 
profesionale și licee. Concursul, 
inițiat de către Comitetul mu
nicipal al U.T.C., a reunit la 
întreceri autentice speranțe din 
cele trei școli profesionale și 
șase licee din Valea Jiului, do
vadă că in municipiul nostru 
există preocupare din partea 
profesorilor de educație fizică și 
pentru această ramură de sport. 
Merită subliniată activitatea 
desfășurată de profesorii dc e- 
ducație fizică de la liceele teo
retice Petroșani, Vulcan, Uri- 
cani, de la grupurile școlare 
miniere Lupeni și Petroșani, de 
la Liceul industrial minier.

Iată rezultatele obținute după 
aproape 6 ore de to treceri < 
Individual iele: 1) Elena Trifoi, 
Liceul Uricani ,- 2) Adriana Cor- 
ciani; 3) Victorița Bojin, am
bele de la Liceul Vulcan; 4) 
Maria Avram, Școala profesio
nală comercială Petroșani. Indi
vidual bâie(i: 1) Gheorghe Bo
ca ; 2) Viorel Șiling, ambii de 
la Grupul școlar miniei Lupeni; 
3) Constantin loan, Liceul in
dustrial minier Dublu lele- 1) 
Georgeta Mețiu — Elena Tri
foi, Liceul Uricani ; 2) Vlctori- 
ta Bojin — Adriana Ccrciani, 
Liceul Vulcan ; 3) Marla Avram 
— Etelca Madarasz. Școala pro
fesională comercială. Dublu bă
ieți: 1) Valentin Tomuș — Vladi
mir Stoicescu, Liceul teoretic 
Petroșani; 2) Gheorghe Baca — 
Viorel Șiling, Grupul școlar mi
nier Lupeni ; 3) Victor Tivdă— 
Gheorghe Seghedi, Liceul Vul
can.

Cii ocazia acestui concurs, 
s-au mai remarcat elevii Ion 
Marăcineanu. Liceul industrial 
minier, loan Grigore, Grupul 
școlar minier Petroșani, Cons
tantin Barbu, Liceul Petrila. Cîs- 
liqălorilor le-au fost oferite di
plome.

Ioan COVRIG.
șeful sectorului sport al Comi

tetului municipal al U.T.G.

Săptămina aceasta, joi 26 
februarie, vor începe in Fran
ța întrecerile celei de a Vil-a 
ediții a campionatului mon
dial dc handbal masculin. Lu
mea sportivă de pretutindeni 
așteaptă cu legitim interes a- 
ccastă mare confruntare a 
handbalului mondial. Cu atît 
mai mult este așteptat eveni
mentul de către iubitorii hand
balului din țara noastră, care-și 
pun mari speranțe in reprezen
tanții României.

După cum se știe, la actuala 
ediție a campionatului mondial 
de handbal participă 16 for
mații împărțite în patru grupe 
după cum urmează : Grupa A : 
Uniunea Sovietică, R. D. G„ 
Suedia, Norvegia. Grupa B: 
Cehoslovacia, Iugoslavia, Ja
ponia. S.U.A., Grupa C: Ro
mânia. Franța. R.F.G., Elveția. 
Grupa D : Danemarca, Polonia, 
Ungaria, Islanda. Credem că nu 
este lipsit de interes sâ re
amintim datele și localitățile 
unde se vor disputa meciurile 
echipei noastre: 26 februarie. 
Paris : România — Franța ; 28 
februarie, Amiens : România — 
Elveția; 1 martie, Caen : Ro
mânia — R.F.G. Prima califi
cată in grupa A se va intilni

cu a doua din grupa C, a doua 
din grupa A cu prima din 
grupa C și la fel se va proceda 
cu grupele B — D.

Cu puține zile înaintea aces
tei mari confruntări handbalis
tice, am avut o discuție cu 
profesorii Eugen Bartha și 
Nicolae Barabaș, antrenori ai 
echipelor de handbal Jiul și 
Știința Petroșani. Tema : cam
pionatul mondial firește.

REPORTERUL: Ce nivel dc 
deșiușurare credeți că va atinge 
acest campionat mondial ?

EUGEN BARTHA : Nemaiin- 
tîlnil. Va fi o încleștare acerbă 
de forțe cum nu a fost pină 
acum la nici un campionat 
mondial de handbal. Și cînd 
spun aceasta mă gîndesc Ia va
loarea c-chipeJor combatante, 
la faptul că jocul bărbătesc, 
m forță, a pătruns și in hand
bal.

NICOLAE BARABAȘ: La
actualul campionat mondial de 
handbal accentul se va pune 
pe latura pregătirii fizice. Jo
cul in forță, apărările sobre, 
precum și faptul că regulamen
tul admite unele faulturi care 
înainte se penalizau, toate re
clamă o foarte bună pregătire

fizică, în atac contindu-Sc pc 
jucători inalți, buni șutcuri.

R: Care vor fi după păre
rea dumneavoastră ciștigătoare- 
le celor patru grupe ?

E. B.: Cu excepția grupei C, 
unde ciștigătoare incontestabilă 
va fj echipa României, în cele
lalte grupe, părerile mele pro
babile înclină spre cite două 
formații. Grupa A, cea mai 
puternică : Uniunea Sovietică 
sau R.D.G. ; Grupa B : Ceho
slovacia sau Iugoslavia ; Grupa 
D : Danemarca sau Ungaria. 
N-aș putea pronostica exact 
ordinea lor, dar aceste echipe 
vor ciștiga locurile 1—2 in gru
pele lor.

N. B.: E foarte greu de dat 
pronosticuri exacte. Totuși 
cred că in prima grupă, cea 
mai puternică, cea mai echili
brată aș zice, primele două 
locuri vor fi împărțite de 
Uniunea Sovietică și Suedia ; 
in cea de a doua — Iugoslavia 
și Cehoslovacia; în a treia 
— România și R.F.G., iar in 
ultima — Polonia și Danemar
ca. După părerea mea neautori- 
zată, firește.

K . Ce șanse acordați echipei 
noastre ?

E. B.: Normal, echipa Ro

mâniei nu poate pierde titlul 
de campioană mondială. Valoa
rea componenților ei, forma 
lor bună din ultima vreme, cal
mul și luciditatea in meciurile 
de greutate, conducerea teh
nică ireproșabilă nu cred că 
pol duce echipa noastră decit 
la victoria finală.

N. B. : Echipei noastre ii 
întrevăd șanse de 90 la sută 
pentru titlul suprem. Rezerva 
de 10 la sută o am pentru că, 
mi se pare mie, după cum 
i-am văzut pe selccționabili in 
ultima vreme, încă nu-i termi
nat procesul de omogenizare, 
de sudare a tuturor comparti
mentelor echipei. Dacă pină la 
ziua primului meci se Va ter
mina acest proces, atunci șan
sele sînt de partea României. 
Totuși, am reținerile acestea 
de 10 la sută.

R: Revenind la valoarea e- 
chipei noastre, este ea superi
oara reprezentativelor avute 
piuă acum ?

E. B. : Incontestabil. Este e- 
chipa națională cea mai bună 
pe care a avut-o vreodată Ro
mânia. Cu „7“-le: Penu, Gruia, 
Guneș, Chicid, Oțelea, Gațu, 
Samungi, România nu poate sâ 
nu ciștige.

N. B.: Nu cred că jucătorii 
enumerați de colegul Eugen 
Bartha se pot ridica la valoa
rea echipelor din 1961 și 1964, 
chiar și 1967, cînd mai activau 
Rcdl, Mozer, Ilnat, Ivănescu, 
Bulgaru, frații Costache etc. 
Actuala noastră echipă se apro
pie de valoarea reprezentative
lor avute, dar nu o egalează, 
încă n-o egalează.

R : Eliminați surprizele ?
E. B.: Nicidecum, dar nu 

prea văd de unde ar putea ve
ni. Poate din partea Japoniei 
în dauna Iugoslaviei, a Poloniei 
in defavoarea Danemarcei sau 
cine mai știe! In orice caz, 
surprizele nu vor lipsi.

N. B.: Desigur, nu. Surpri
zele fac farmecul oricărui joc 
sportiv. S-ar putea ca în grupa 
A să facă vreo figură norvegie
nii, in B — Japonezii, pe care 
i-am văzut și-s de temut, în 
C — francezii, pentru că sînt 
acasă și sînt și buni, iar în D 
— poate ungurii care au o va
loare ridicată.

S-auzim de bine, înțelegînd 
prin aceasta readucerea titlului 
suprem in România, pc care 
toată lumea noastră sportivă 
il așteaptă.

Dumitru GHEONEA

pe echipe 

se prezintă 

astfel:
1. Utilajul

7 7 0 0 34 586 21
2. Jiul

7 6 0 1 34 149 19
3. Minerul Vulcan 

7 4 0 3 32 833 15
•1. Parîngul

7 3 0 4 32 605 13
5. Viscoza

7 10 6 30 791 9
0. Minerul Petroșani

7 0 0 7 31 534 7

După etapa a 7-a a campio-
natului municipal de popice, 
echipa săptămînii are următoa
rea alcătuire : Mihai Tordk, 
jiU) _ 890 p.d. : Mihai Popa
— 865 p.d.; Bela Schuler —
858 p.d.» ambii de la Minerul 
Vulcan ; Dumitru Bălărie, Pa
rîngul — 845 p.d.; Manea Tun- 
soiu, Minerul Vulcan — 844
p.d. ; Ioan Pop, Minerul Petro
șani — 842 p.d.

Etapa viitoare, 28.11—1.111, 
programează următoarele par
tide : Parîngul Lonea — Mine
rul Petroșani ; Minerul Vulcan
— Viscoza Lupeni ; Jiul Pe
trila — Utilajul Petroșani.

Aurel SLAlill

Noua arenă de popice din Anînooso. Minorul »ol d* bri
gadă Aurel fgc©ar<^ pl«t»

__________________________________________________
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25 di!

ihjc
•luind in țiuilxa poliii<-6. 
Topnlare din țara noas- 
desfașurat o continuă 

revoluționară pentru 
•..1 prefacerilor social- 
:c didalc dc norcsila- 
ctixă « dezvoltării 
românești, 
și organizaliiJv 
în [runic cu 

coalizau^ in 
DemocrWic.

so- 
Part ielele 
• cit’ino- 

pnrtidul 
Frontul 
militau

V Plății 
politice 
era Vi ce. 
comunist, 
* ' ionul

susținerea cu tonte for- 
războiului antihitlerist, 

reînnoirea democratică a țării, 
instaurarea puterii populare și 
înfăptuirea unei reforme agrare 
radicale. In schimb principalele 
partide burgheze rare au deți
nut majoritatea in primele gu
verne dc după eliberarea țării de 
sub jugul fascist, 
«■«nservarea vechilor 
borghcâp-moșierești, 
propriilor lor poziții 5 
s vin tul ui revoluționar.

Generalul 
4v 
ermbrie 1944 a fost nevoit 
fiară o seric de promisiuni 
înfăptuirea reformei agrare, 
democratizarea aparatului de 
•lat etc. promisiuni care, deși 
nu au fost respectate, au con
stituit o dovadă a faptului că 
poporul devenise o forță poli- 
tkă de c-are reacțiunea 
nevoită 
dr telegrame, sosite zilnic din 
toate colțurile țării cereau cate
goric guvernului Rădescu și 
celorlalți exponenți ai cercuri
lor reacționare din guvern să-și 
respecte angajamentele. Minis
terele conduse dc reprezentan
ții partidelor „istorice", ca și 
primul ministru, au început să 
fie asaltate dc numeroase de
legații care le puneau în vede
re pe un ton energic, că masele 
populare nu mai erau dispuse 
să tolereze nici un fel dc tergi
versări. Intr-o ședință a Consi- 
Hului de Miniștri din 12 ianua
rie 1945. guvernul Nicolac Ră
descu și-a exprimat profunda 
îngrijorare pe care i-o prici
nuia starea de spirit din țară 
și a făcut apel la nîștrii bur
ghezi să accepte fără întârzie
re legea sindicatelor și legea 
privind judecarea criminalilor 
de război pentru a potoli întru-

urmăreau 
rlnduieli 
întărirea 

si stăvilirea

Nicolac Rădescu. 
cnit prim-ministru la fi de

și 
ca

Conscflidarca continuă a par
tidului comunist și creșterea 
influenței sale in mase, spori
rea roiului Frontului Național 
Dcnw'Tiii și efervescența tot 
mai vie a maselor au determi
nat o schimbare neintTcruptâ 
.1 raportului de forțe in favoa
rea democrației. Inlensifieind 
hipta in vederea aducerii la 
. irma țării a unui guvern de
mocratic, Partidul Comunist 
Rornăn a publicat, la 23 ia
nuarie 1943. programul dc gu
vernare a) 
Democratic 
prinse cele 
vederi ale 
din septembrie 1944, la 
se adăugau unele obiectivi 
ca reorganizarea 

armatei, 
comerciale 

și
deosebită

că

Marginalii la

„CONVORBIRI 
HUNEDORENE“

era
sâ țină scama. Mii

Fronlului Național 
în care erau cu- 
mai de se»mg pre- 
Platformci F.N.D.

rare 
noi 

fi democra- 
l zarea armalrî. stabilirea 
de schimburi comerciale cu 
țările vecine și prietene. 
O însemnătate deosebită o 
avea faptul că programul 
a înscris ca o sarcină ime- 
di.uă înfăptuirea reformei agra
re De asemenea, se prevedeau 
unele înfăptuiri economice de 
natură să permită atragerea 
unei însemnate părți a burghe
zie, alături dc forțele democra
tice la opera dc refacere eco
nomică a țării, sprijinirea me
seriașilor. a micilor comercianți 
și a tuturor' acelor industriași 
care se hotărau să colaboreze 
cinstit la refacerea întreprinde
rilor. la reorganizarea și rîdi- 

area producției. Pe aceste baze. 
Frontul Național Democratic 
și-a asigurat colaborarea unei 
importante fracțiuni a burghe
ziei liberale conduse de Gh. 
Tătărăscu si a grupării național- 
țărăniste. conduse dc Anton 
Al-xandrcscu.

In același timp, imensa ma
joritate a intelectualității. si- 
tuindu-sc pe linia tradițiilor de
mocratice și progresiste, se ma
nifesta deschis dc partea for
țelor populare. Tn aceste condi
ții partidul comunist și cele
lalte forțe democratice au in
tensificat lupta pentru înlătura
rea reprezentanților rcacțiunii 
din guvern. Oamenii muncii au 
fost chemați la înfăptuiri de
mocratice peste capul majori
tății reacționare din guvern.

Cil

dit la 
„De la 

guvernul care este acum la 
putere — se spunea in Mani
festul Frontului Plugarilor din 
10 februarie 1945 — voi nu 
aveți nimic bun dc așteptat. 
Siiingcți riodiirilc. adunați-vă 
puterile, infăptuiți refoima a- 
grară* Țăranii puneau stăpinîrc 
pe moșii, împărțeau pămintu- 
rilr In numeroase județe Pre
fecturile erau luate cu asalt 
Masele impuneau ca prefecți, 
oameni care se bucurau dc in- 
i-rcdcroa lor. In luna februarie 
1945, lupta a atins tensiunea 
maximă. înfăptuirea reformei 
igrarc și democratizarea admi
nistrației locale se încadrau 
organic in lupta generală a 
întregii țări pentru instaurarea 
unui guvern democratic. Un 
moment important a) acestei 
lupte II reprezintă ziua dc 24 
februarie 1945. In această zi. 
la București, a fost convocat 
un marc miting unde urma *ă 
se ceară formarea unui guvern 
al FN.D Au participat p<’ste 
600 000 muncitori, țărani, inte
lectuali. funcționari, militari. 
S-a trecut după aceasta la 
demonstrație pe străzile Capi
talei. Din ordinul lui Rădescu, 
subunități dc jandarmi au des
chis focul din diferite puncte 
dc pc Calea Victoriei, asupra 
demonstranților 
cărora au căzut 
Se trăgea din 
Atunci au căzut 
su. Mircea Miu. 
Ei vor rămine 
mor ie. încercarea 
cu forța avintul maselor nu și-a 
atins scopul, armata solidari- 
zîndu-se tot mai mult cu forțele 
democratice. Guvernul Rădescu 
a fost nevoit să demisioneze, iar 
la scurt timp regele a trebuit 
să accepte guvernul propus do 
forțele democratice și susținut 
do popor Se cuvine să cinstim 
cu iidincă emoție pe coi 
au căzut acum 25 dc ani 
luna lui februarie — 
holărîlor în gloriosul 
al luptelor revoluționare, 
luptei pentru viitorul însorit al 
patriei, al poporului român.

din rîndurile 
morți și răniți, 

trei direcții. 
Micolne Pușca- 
Gh. Banu ele. 
mereu in me- 
a de a stăvili 
maselor nu . 

solidar

•arc 
în 

moment 
proces 

al

Prof. Ioan Al. POPESCU 
Liceul Petrila

P Ă S I U N E

Duminicii dimineața, sala 
Teatrului „Valea Jiului'' a 
găzduit „Convorbirile liuncdo- 
ren< ", acțiune cultural artis
tică inițiată de Comitetul ju
dețean pentru cultură și artă 
și Casa creației populare. 
Pentru prima dată desfășu
rate in orașul nostru, „Con 
vorbirile" au reunit un mă
nunchi de creatori pe lări- 
nml poeziei, teatrului, artelor 

.și coregra- 
să dez- 
in sală 
muncii 
trebuia

plastice, muzicii 
firi care nu încercat 
xăluie celor prezenți 
citc»a din secretele 
lor. Dar dialogul ce 
să se |M>arfc intre creatori și 
spectatori s a transformat dc 
fapt, intr-un monolog deoare
ce, cu rare excepții, in sală 
se aflau doar elevi care n-au 
sesizat totdeauna miezul ju
decăților emise dc cei dc pe 
scenă. Conformîndu-sc situa
ției, aceștia și-au formulat 
gindurilc intr-un ton didac
tic, d? circumstanță. Fă
ră să negăm importanța u- 
nor intîfniri intre artiști și 
elevi, trebuie să avem in ve
dere că. de fapt. „Convorbi
rile hunedorene" sint con
cepute pentru publicul matur 
in primul rind cu scopul de 
a realiza un contact direct, 
deschis și. in același timp, 
elevat intre creatorii dc artă 
din județ și cei cărora le 
sint adresate creațiile lor.

Considerăm că în munici
piul nostru există destule 
forte artistice (avem un teatru 
profesionist, o filială a U-A.p.. 
lin cenaclu literar etc.) care 
să susțină periodic acțiuni de 
felul celei Ia care ne-am re
ferit mai sus. în toate locali
tățile Văii Jiului fără 
așteptăm să beneficiem 
mai de acțiunile 
de’ - - -
pe 
de 
za

mai 
nu- 

organizate 
la județ. Prin inițierea 
plan local a unor astfel 
acțiuni s-ar putea 
o m«i bună 

pentru 
artei, 
același 
tuoasâ 
nicipiu 
mu't mai cunoscuți in restul 
țării decit in Va'ea Jiului.

. VALEANU

reali- 
pronagandă 

diferitele genuri 
popularizîndu-so 

timp activitatea m- 
a creatorilor din rnu- 
care, din păcate, sint

I

Cind iști bolnav și modi
cul dă fei ni verdictul : i azul 
necesit fi spitalizare, prin min
te ți se perindă o mic și u- 
nul de gînduri. Așa a fost 
și cu Lconțină Radu ce locu
iește pe strada Vilelor din 
Petroșani. Știa că arc hepa
tită li trăda )x>a)a pigmen- 
larea dc culoarea lămiici a 
pielii șj globilor oculari. Des- 

gravitatea bolii, nu știa 
mare lucru. O neliniș

tea insă faptul că urma să 
fie internată tocmai la spi
talul din Vulcan in secție 
de boli contagioase. Dar ce 
nu face omul pentru redo- 
bindiroa sănătății pierdute. 
Așa că s-a dus. Aici, perso
nalul spitalului, in frunte eu 
medicul Fu)viu Isac, șeful a- 
cestui lăcaș dc sănătate, a 
primit-o cu cuvinte dc îm
bărbătare.

— Hepatita uu-i o boală 
ușoară, dar c vindecabilă. 
Respecți întocmai tratamen
tul medicamentos și regimul 
alimentar și ai să le vindeci 
repede.

Tratamentul începuse, deci, 
înainte ca bolnava să fie re
partizată intr-unu] din saloa
nele spitalului. Medicul Ful- 
viu Isac î-a inoculat deja 
bolnavei încă de In sosire o 
bună doză de optimism. Și 
acest „ser miraculos" care 
este optimismul îl inoculea
ză medicul Fulviu Isac în

fiecare zi din zori și pină-n 
noapte tuturor bolnavilor.

— Dimineața, la 6,30, era 
deja in mijlocul nostru. -Sea
ra, intre 8 șj 9, venea să ne 
întrebe cum ne simțim, să 
ne ureze noapte bună. Ne 
vorbea at it de frumos, cu a- 
lila căldură, avea pentru fie
care un cuvînl. dc mingiicrc 
și îmbărbătare, incit, uitam 
<ă sintem bolnavi. Ca urma
re a grijii de care m-am bu
curat, a tratamentului medi
camentos. alimentației adec
vate și căldurii de înalt u- 
manism cu care ii înconjurau 
pe toți bolnavii personalul 
spitalului din Vulcan, m-nm 
întors acasă însănătoșită. Bi- 
neințcles va mai trebui să 
țin încă o perioadă regim 
sever dnr ceea ce a fost mai 
greu a trecut. Doresc să-mi 
exprim prin intermediul zia
rului mulțumirea față dc me
dicul Fulviu Isac. față de toți 
acri rare in-au tratat — ne 
serie cititoare > I.conțină 
Radu.

Activitatea neobosită pusă 
de medicul lAilviu Isac în 
slujba însănătoșirii celor su
ferinzi, pe.ntrii redarea lor 
familiei, societății este bine 
cunoscută in Valea Jiului. Și 
de aceea satisfacem cu plă
cere dorința cititoarei noastre.

I

Pe urmele
materialelor

publicate

Putem
servi

cu lapte 
cald ?

REDUCEREA
DE LEMN

+ Urmare din pag i

blocul VI etc., prin Introduce
rea susținerii cu stîlpi ,,Fero- 
matik“ și „Saeem" pe lungimi de 
front cuprinse între 110 și I4H 
metri s-au obținui randamente 
variind în limitele 7,23 și 3.35 
tone/post, realizîndu-se Intre 230 
și 466 tone de cărbune pe fie
care element montat. Prin a- 
ceasta și micșorarea consumului 
de material lemnos a fost dem
nă de luat în seamă, 
anul 1970, în atenția <•. 
tehnice a 
stea

Pen'.ru 
onduccrii 

minei va trebui să 
creșterea producției de căr-

SUPARAREA 
VITRINEI

librăria „ion Cieungâ" din 
Petroșani are două vitrine ge
mene. Una se află in stingă ușii 
de la intrare, cealaltă in diep- 
ta. Din ziua de 10 februarie vi- 
Irina din stingă parCă-i ciuma
ta. E privită de la dlslanfă și 
cu dezgust. In loc do cărți moi 
es/c pavoazată cu un plăcu). $i 
încă nu • a văzut, de ciad s-au 
inillnfal librăriile pe pdminl ca 
iubitorii de cărți noi să admire 
un placaj, lie chiar și in vil ri
nă.

Cum a a/uns biata vitrină in 
situația oslo, c altă posesie. 
Autorul povestirii e Petru Go
nea, salariat la E M. Dilfo. fn-

\or*
cuicind numărătoarea la pahare 
o luat-o mereu de la început 
pînă, vorba Ini Gică Petrescu, 
s-a lăcul pral. .Și atunci i s-a 
lacul de scandaE Drept teatru 
de luptă și-a ales trotuarul din 
fața librăriei. Avînd tangajul 
mare și vrînd .sd evite căderea, 
s-a proptit în geamul vitrinei. 
Cil a lost geamul de gros s-a 
lacul țăndări. Acum, Gonea Pe
tru c supărat loc deoarece tre
buie să pună geam în loc. Vitri
na e la rlndul ei supărată că 
nimeni n-o mai privește cu In
teres și admirație. Supărarea vi
trinei este accentuată și de lap- 
lul că nici in cazuri ca cel dc 
lată, cei de la cooperativa .Jiul" 
din Petroșani nu dau dovadă 
de mai multă operativitate, de
și au lost solicitați s-o Iacă.

CONSUMULUI
DE MINA

bune pe sliip, cxiiasă din aba
taje frontale pe înclinare din 
stratul 5, blocurile II si III 
(feliile I și II), blocul IV. prin 
mărirea vitezei de avansare ia 
20—25 m/lună. In plus «o impu
ne mecanizarea operației de tă
iere în stratul 5. blocul V, în 
vederea obținerii urrei pi «luc
iii maximale pe slîlp. (în acest 
scop este necesară găsirea unei 
monografii dc armare adecvate 
susținerii stratului

Colectivul ea 
trebui să 
maximum 
pra r

K „paprica"). 
•xploatiirii va mai 

se concentreze cu 
dc răspunde ie nsu-

s-au fixat indicatorii de

M. PAUL

Siluete in noapte

Menționam taptul că în 
curent va crește producția

cen-
15,

căruia

Foto : Zavada Emil

PROGRAMUL I :

iie);
Pa

(23-

abundenlă care 
de mult în

a 
munți 

accesul pentru ex- 
și transportul „au-

astfel din nou să ajungă în 
autovehicule, la beneficiarii 
lor.

Anul acesta Io Munchen, 
sint comemorați martirii din 
arupul „Trandafirul Alb”, in 
frunte cu Hans si Sophie 
Scholl, executați prin deca
pitare. După evocarea me
moriei victimelor in incinta 
Universității din Munchen 
va urma tradiționala ploaie 
de manifeste : simbol al ac
tivității duse de tinerii eroi, 
care au chemat la rezisten
tă împotriva nazismului 
care si-au jertfit viata.

Este miezul nopții, la Mun- 
chen. Orașul este pustiu, din 
terestrele camuliate nu pă
trunde în afară nici cea mai 
mică rază de lumină Un au
tomobil parcurge în viteză
Ludwigstrasse, arteră princi
pală a orașului. I a portalul
universității, Irei tineri se
ascund pe după coloanele
groase, urmăresc încordați au
tomobilul pfnd dispare în în
tuneric.

„Repede, dați-i drumul, șop
tește unul din ei. Eu stau la 
pîndă..." Se postează intr-un 
punct din care poale observa 
o bună parte a bulevardului. 
Mina din buzunarul pardesiu- 
lui este încleștată pe minerul 
unui pistol militar. In li
niștea morminlală, el poale 
auzi respirația prietenilor săi, 
mișcarea grăbită u pensule
lor, peste zidurile universi
tății, in apropiere de portal.

După citeva minute, cei
lalți se întorc. cu pensulele, 
gălețile de vopsea, șabloanele 
de litere. „Gala ?“ — „Da".
— „Atunci, mai departe.' Re
pede 1" Se îndreaptă cu toții 
în fugă spre strada Aca le- 
miei, apoi după trei sute de 
metri colesc în strada Ame- 
lien. după care dispar printre 
case.

Acestea se îniîmplau la 
noaptea de 3 spre 4 februarie 
1043. în a) patrulea an de răz
boi. Cu 24 de ore inainte, din 
buletinele transmise de pos
turile de radio se puteu în
țelege, printre rinduri. că 
armata a 6-a de la Stalin
grad fusese nimicită. P^slc 
300 000 de soldați germani au 
fost sacrificați, fără nici o 
fiu ne. 1n noaptea aceost 
roșul Kblri este in fit 
peste regiunea Ruinului 
revarsă ploi de bombe, 
armatele din Alrica c!c 
Rommel își continuă relroge-

DUPĂ VISCOL

in legătură cu relatările noas
tre consemnate sub titlul de 
mal sus in ziarul din 27 ianua
rie a.c., conducerea O.C.L. Ali
mentara ne informează :

„Intr-adevăr magazinul nr. 7. în 
urmă cu doi ani, a fost dotat cu 
un aragaz și toate ustensilele 
necesare pentru a se putea ser
vi, la cererea consumatorilor, 
lapte cald sau ^cîrnăciori calzi 
și pentru a se încălzi apă pentru 
spălarea vaselor si a borcane
lor de iaurt.

Lucrătoarea Vonica Maria 
care a încercat să motiveze ne
glijența, indiferenta și obrăz
nicia cu diferite explicații fără 
să ia o atitudine autocritică și 
obiectivă a lost sancționată de 

„mustrare cu avertis-

Răspunsul conducerii 
O.C.L. Alimentara ocolește pro
blema „cozilor" de care pome
neam în articol; a comparației 
cu magazinul devean (eventual 
a unui schimb de experiență 
cu dinșli); a curățeniei din 
magazin ■, a modului în care iși 
face (sau nu) datoria in mod 
obișnuit, personalul magazinu
lui nr. 7.

tn răspuns n-am [găsit ceva 
cam de genul: „Vă informăm 
că am luat măsurile corespunză
toare și de miine se poale ser
vi lapte cald și cîrnăciori calzi 
la magazinul nr. 7, lucru ce 
este consemnat și pe un afiș pla
sai la intrarea în magazin". Aș
teptăm deci încă un răspuns... 
la fala locului prin fapte.

Deszăpezire 
la Jieț...

Zăpada 
căzut nu 
a blocat 
ploatarea 
rului verde", al pădurilor din 
bazinctul Jieț. Cu ajutorul bul
dozerului primit .de la șantie
rul T.C.M.M. forestierii de la 
U.E.L. — Petroșani au termi
nat recent deszăpezirea diu
rnului de acces. S-au eviden
tial în această acțiune tehni
cianul Mihai Medrea și jne- 
oanicul buldozerist Victor Tă- 
mărășescu. Buștenii de răși- 
noase și cherestea au putut

extinderii susținerii hidraulice de tipul stilpilor cu pompă 
centrală și a grinzilor metalice perpendiculare, pe frontul 
de lucru la abatajele frontale din stratul 5, blocul V și me
canizării tăierii și încălcării în scopul creșterii producției 
extrase pe fiecare stilp din dotare ;
extinderii susținerii metalice de tip hidraulic cu pompă 
trală în abataiele frontale din stratele 3, blocul I și 
blocul VII ;
urmăririi efectuării de reparații de bună calitate, in 
fel încit să se evite acel „du-te — vino“ al stilpilor cl 
suprafață în subteran și invers ;
asigurării oprovizionăiii unității cu piese de schimb pen
tru repararea stilpilor de tip „Feromatik" și -Sagem" astfel 
incit aceștia să fie folosiți in totalitate ;
aplicării susținerii metalice a intersecțiilor abatajelor fron
tale susținute metalic, cu galeriile de bază și de cap, în 
acest scop fiind necesară o dotare specifică corespunză
toare și anume cu grinzi Wanwersch cu două pene sau 
grinzi Wanwersch în cruce ;
experimentării și extinderii susținerii metalice în spițurile 
abatajelor frontale din stratul 3, blocul IV ;
trecerii de la metoda de exploatare cu abataje cameră la 
metoda de exploatare cu' abataje frontale în stratul 3, blo
cul V, pentru a se realiza creșterea posibilităților de apli
care a susținerii metalice. Subliniem că obiectivele de a- 
tins implică o urmăître serioasă a aprovizionării cu ele
mente de susținere conform planului de aprovizionare teh- 
nico-materîală, pe baza 
plan pe anul 1970.

Aceste măsuri sint menite să 
creeze condiții de încadrare în 
consumul 
planificat 
pe de o 
parte, în 
de lemn 
cifră care 
mentul colectivului E.M. Lupeni 
la acest mdicator pentru anul

de material lemnos 
de 21,5 mc/1 000 tone, 
parte, iar pe de altă 
reducerea consumului 
cu 0,5 inc/l 000 tone, 

constituie angaja-

1970.
anul ... r_____ r__
de cărbune extrasă cu susținere 
metalică la 1 115 000 tone (ață 
de 1055 000 tone producție pla
nificată pe anul 1969. Aceasta 
se va realiza pe seama extinde
rii susținerii metalice și creării 
de capacități noi de producție, 
capabile să înlocuiască pe cele 
care s-au epuizat.

și ia exploatarea 
Arcan»

O acțiune similară cu cea 
de la Jieț, de deschidere a ac
cesului spre inima pădurilor, 
a avut loc în săptămîna tre
cută la exploatarea forestieră 
Arcanu — Valea - de Pești, 
unde cu aportul lăudabil al 
buldozeristului Ion Ploricâ s-a 
dat „cale liberă" forestierilor 
și mașinilor spre locul 
muncă.

Auîotrolu 
noi intrate 

în funcțiune
Eficiență și productivitate 

sporită — acestea sînt avan
tajele autovehiculelor special 
amenajate pentru transport, 
numite aulotrolii, care au in
trat în funcție recent la ex
ploatările forestiere Jieț și 
Bilugu (Valea de Pești). Pe 
lingă faptul că s-a sporii ca
pacitatea de încărcare de două 
ori (de la 5 la 10 tone/mași- 
nă) întreaga masă de mate
rial lemnos transportat se în
carcă si se descarcă mecanic.

Iugoslavia
R F.G. (reprizele 1 
și a IlI-a).
Telejurnalul de seara. 
,,Ce știm și ce nu știm 
despre om' — emisiune 
de știință.
Reflector.
Pe dealul din Teleor
man — montaj lolcloric. 
Desene animate : Aven
turile lui Otek.

21,00 Campionatul mondial de 
hochei pe gheața gi ti
pa B (București). Româ
nia—Norvegia (repriza

Marti 24 februarie

17,00 Deschiderea c 
Lumea copiilor

unisiunii.
- „Năz-

Pcjcalâ'
21,40

a 111-a).
Cintec in piatra — film 
documentar realizat de 
Studioul de Televiziune.

drăvăniile Jui 
(ini-

! 7,30 Deschiderea h -ti vă a 22,05 Telejurnalul de noapte.
Campionatului mondial 22,15 Tek-glob. .R.D. Vietnam
de închei pe gheață, — La nord de paralela
grupa B. 17 — film.

7,45 Campionatul m< india! ac 22,35 Muzicorama T.V.
hochei, grupa B (Bucu- 23,00 Închiderea emisiunii.

5 05—6,00 Muzica dimineții; 
6.0 -9,30 Muzică și actualități; 
7.00 Radiojurnal; 9,30 Viața 
cărților; 10,10 Curs de limba 
germană; 10,30 Vreau să știu; 
11,05 Muzică ușoară; 11,20 Piese 
corale; 12,00 Muzică ușoară; 
12.30 lnlilnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal; 13,22 Com
pozitorii cinlă dragostea; 13,45 
Muzică populară; 14,00 Calei
doscop muzical; LIJO Radio pu
blici’ .• : 19,00 Rad ie--oală:
15,20 Din muzica popoarelor;

16,00 Radiojurnal; 16,30 Con
sultație juridică; 17,05 Antena 
tineretului: 17,30 Concert de 
muzică populară bănățeană; 
13.03 Știință, tehnică, fantezie: 
18,30 O melodie pe adresa dv.; 
19,00 Gazeta radio; 19,30 Săp- 
tămîna unui meloman; 20,05 
Tableta dc scară; 20,10 — 365 
de cîntece; 20,20 Argheziană; 
20,25 Zece melodii preferate; 
21.00 Istoria ideilor; 21,30 Mo
ment poetic; 21,35 — Solistul 
serii — Florin Bogardo; 22,00 
Radiojurnal. Buletin meteorolo
gic; 22,20 Sport: 22,30 Pentru 
magnetofonul dv.; 23,00 Concert 
do muzică ușoară; 0,03—5,00’ 
Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II:
6,00 Program muzical de di

mineață; 7,00 Radiojurnal; 7,10 
Program muzical de dimineață 
(continuu.); 3,10 Tot înainte; 
9,10 Curs de limba germană;

9,45 Opera „înțeleptul Socratc" 
de Georg Philipp Telemann; 
11,05 Prelucrări de folclor; 11,30 
Melodii cu dedicație; 12,15 Con
cert dc prinz; 13,30 Unda ve
selă; 14,03 Geneza și evoluția 
muzicii populare românești;
14,30 Melodii din filme; 15,30 
Oaspeți ai Festivalului inter
național al cintecului Brașov 
— România; 15,40 Radio pu
blicitate; 16,00 Radiojurnal; 
16,20 Actualitatea muzicală; 
17,00 Parada succeselor de mu
zică ușoară; 17,35 Lecturi pa
ralele; 18,00 Cinci stele in re
cita); 18,30 Curs de limba ger
mană; 18.50 Cinci stele in re
cital — continuare; 19,30 Meri
diane lirice; 19.50 Noapte bună, 
copii; 20,12 Teatru radiofonic. 
Serile dc comedie ale Teatru
lui- radiofonic. Prezintă Radu 
Beligan : „Burghezul gentilom" 
de Molierc; 20,00 Muzică ușoa
ră 17.â; 22,20 Jazz; 23,05 

Discuri rare.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Omul cu ordin de re
partiție (23—-25 februarie); 
Republica : Discuție bărbă
tească (23—25 februarie); LO- 
NEA — Minerul : împușcă
turi sub spinzurătoure; ANI- 
NOA.SA : Eclipsa (24—25 fe
bruarie); VULCAN : înțelep
tul de pe muntele blestemat 
(23—25 februarie); LI PENI 
— Cultural : Paradisul in- 
drăgostiților (23—25 februa
rie); Muncitoresc: I.a est de 
Eden (24—25 februarie).

Credulitate
Ce l-o fi Îndemnat pe Ion 

Todoran să plece de la Școa
la profesională din Lupeni, 
unde-i elev, e greu dc spu., 
insă se va alia. Din pălania 
lui din 10 februarie pol învăța 
multi tineri, ba chiar și vjrsl- 
nici, că prea-i din cale afară 
de grăitoare pentru creduli
tatea unora in șarlatani. El 
l-a cunoscut în Petroșani pe 
Mihail lonescu, ajuns din 
Constanta aici (condamnat 
pentru furt, a Ieșit in 1969 
din închisoare — dar asta nu 
se vedea) caic a început să-i 
înșire că el o strungar, fle
x' r, ba chiar și maistru (nu
mai că-i hol n-a spus) și că 
are un unchi „mare" la Timi
șoara. Și l-a invitat pe Ion 
Tudoran Ja Timișoara *ă-i 
dea slujbă bună et<. Incîntat 
de cele auzite, ton Tudoran, 
l-a luat acasă Ia Lupeni, pen
tru a-și face bagajul pe -are 
M. I. i l-a văzut in întregi
me. Picrzînd trenul „spre Ti
mișoara" (adică spre Simeria), 
a depus bagajul la biroul 
gării din Petroșani și -»-au 
despărțit urinind să se întâl
nească a doua zi. Mihail Io- 
nescu i-a ridicat bagajul (a- 
firmind că și-a pierdut ade
verința cupon) prin completa
rea unei cereri în care scrie 
cu exactitate ce se afla ’n 
bagaj. In 10 februarie, seara, 
Ion Tudoran a venit să->i la 
bagajul. Ia-I de unde nu-i ! 
Dînd miliției T.F. semnalmen
tele întîmplătonilui său prie
ten, acesta a (ost depistat și 
arestat.

Așa a rămas Ion Tudoran si 
fără „sluibă grasă la Timișoa
ra". si tară cîteva obiecte de 
îmbrăcăminte. Să-i fie de în
vățătură pentru altădată!

Nici albă, 
nici neagră I

Era distribuitor pe mașinile 
O.C.L. Alimentara Petroșani 
și se caracteriza printr-o ex
cesiva grijă de a stringe. Dar 
s-a constatat că Gheorghe 
Doană, pentru că despre el 
e vorba, mai avea și alte .ca
lități". Iată rum : Nicolae 
Stanciu iși cumpărase 30 kq 
de făină integrală pe care Q 
lăsase la o rudă ; tot acolo 
a dus și Gh. D. 150 kg de 
făină, dar albă. Noaptea, cind 
a venit acceleratul de Bucu
rești, Gheorghe Doană a 
luat toată făina, a urcat-o 
frumușel in tren și dus a (ost. 
Făcîndu-i-se un control (în 
urma reclainaliei lui ’N.S.) la 
făina dusă acasă, intr-o. lo
calitate dinspre Craiova, s-a 
văzul ceva uimitor : nu era 
,yici albă, nici neagră, ci... a- 
mestecată. Drept pentru caia 
a fost arestat pentru furt de 
mililia T.F. ITalal de așa om 
strîngător !

Fără ocupație
Ioszer Salamon ă mai fost 

condamnat pentru furt dar se 
vede treaba ca nu s-a lecuit 
și a continuat să 11 u aibă o- 
cupație, dispretuind munca 
cinstită și trăind din expe
diente. în noaptea din 7 -8 
februarie era în gară, locul 
pe unde-și exercita el înde
letnicirile necinstite. Băgind de 
seamă că somnul unui 415- 
lor din sala de așteptare pă
rea a fi adine, i-a furat sa
coșa în care se aflau alimente 
și a lual-o la picior încer -mii 
să se facă nevăzut pe una 
din străzile întunecoase din 
spatele gării. A (ost însă prins 
de miliția T.F. și trimis în ju
decată.

Vagabondaj
Fapt știut : vagabondajul, 

viața parazitară nu sint per
mise într-o societate în care 
fiecare om muncește. Dreptul 
la muncă e consfinții de lege, 
dar tot legea este aceea care 
pedepsește vagabondajul de
oarece ]oc pentru muncă este 
oricînd, oriunde și pentru ori
cine. Costea Alexandru a fost 
condamnat pentru furt și va
gabondaj, dar nu s-a lecuit. 
A fost surd si la sfaturile de 
a se încadra în cîmpul mun
cii, conliniiînd să ducă o exis
tentă de parazit. Raza lui ne 
activitate o constituia vinlu- 
rarea străzilor și localurilor 
și permanenta prezență, noap
tea, in gara din Petroșani. A 
(ost arestat pentru vagabon
daj. Aceeași severitate tre
buie arătată față de toti care 
vintură străzile, lipsiți de 0- 
cupație și cu jenă 'le muncă.

T. SPĂTARU
după informații de la It. 
major Iulian Pirvu, șeful 

miliției T.F. Petroșani
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INTERNAȚIONALA
Adunarea solemnă de la Hanoi, 
consacrată aniversării Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam
HANOI 2. — Coresponden

tul Agerpres. C. Vlad, trans
mite : Comitetul Central al 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam și Comitetul Executiv 
Central al Frontului Patriei din 
Vietnam au organizat o aduna
re solemnă consacrată celei de-a 
40-a aniversări a întemeierii 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam,

In discursul rostit cu acest 
prilej. Le Duan, prim-socrctar 
al C.C. al Partidului celor cc 
Muncesc din Vietnam, a făcut 
o trecere in revistă a celor pa
tru decenii de luptă a poporu
lui vietnamez sub conducerea 
partidului clasei muncitoare. 
Expunînd bilanțul succeselor 
obținute de R. D. Vietnam, el 
a relevat că, prin războiul de 
distrugere, agresorii americani 
au produs mari pierderi, dar 
nu au reușit să distrugă eco
nomia socialistă a țării. Refe- 
rindu-se în această ordine de 
idei la perspectivele dezvoltării 
R, D. Vietnam, Le Duan a sub
liniat că oricare ar fi dificul
tățile ce le vor avea de intîm- 
pinat. masele muncitoare din

nord, sub conducerea partidu
lui, vor înainta cu pași fermi 
și vor construi cu succes socia
lismul. La ora actuală, a subli
niat vorbitorul, sarcina cea mai 
urgentă o constituie învin
gerea totală a agresorilor a- 
mericani, eliberarea sudului, a- 
părarea nordului. progresul 
spre unificarea pașnică a pa
triei. Un popor care a luptat 
numeroase decenii pentru li
bertate este hotărît să-și recîș- 
tige cu orice preț independen
ța și libertatea.

Vorbitorul a citat printre 
sarcinile construirii socialismu
lui. dezvoltarea viguroasă a 
producției agricole și indus
triale, concentrarea eforturilor 
pentru o mai bună soluționare 
a problemei cerealelor și a al
tor bunuri alimentare și arti
cole de consum, dezvoltarea 
transporturilor și comunicații
lor. ameliorarea circulației și 
a repartiției produselor, acce
lerarea revoluției tehnice. Tot
odată, el a subliniat necesita
tea de a se depune eforturi 
pentru creșterea randamentului 
muncii sociale.

JAPONIA : Patru coloane care vor susține o platformă de 1 000 metri pătrați a fost insta
lată in marea interioară a orașului Sakaide din Insula Shikoku. Aceasta in vederea construirii 
unui pod intre Insula Shikoku și insulele în vccinate.

frumoasă
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MONTREAL 2 (Agerpres). 
— „Politica de vletnamlzare 
a războiului promovata de 
Administrația Nixon nu este 
decil o nouă încercare des
tinată să prelungească răz
boiul", se afirmă In comunl- 
calul dat publicității dumi
nică seara la Încheierea reu

torul Martin Niemollcr, Ro- 
mesh Chandra, secretar gene
ral al Consiliului Mondial al 
păcii, conducători ai unor or
ganizații pacifiste din S.U.A. 
ele. La reuniune a asistat, de 
asemenea, Trang Cong Tuong, 
membru al delegației R.D. 
Vietnam la Conferința cvadrl-

„Întîlnire pentru pace“
niunii de două zile a parii- 
cipanților la JnlUnlrea pen
tru pace" care s-a ținut In 
localitatea canadiană Saint 
Jerome, situată la 50 km de 
Montreal. Printre personali
tățile care au participat la 
această reuniune se numără 
fostul ministru al apărării al 
Indici, Krishna Menon, pas

partltă de la Paris.
In cadrul reuniunii, dele- 

guțil din Slulele Unite au pre
zentat un program pentru „o 
nouă campanie masivă în Sta
tele Unite in vederea Inten
sificării cererilor către pre
ședintele Nixon de retragere 
totală și imediată a trupelor 
americane din Vietnam, de a

pune capăt atrocităților șl *
camelor de război și de a |
respecta dreptul la aulodeler- ,
minare al poporului vlelna- I
mez", ’

Participanta Iu „tntilnlrea ■
pentru pace" de la Saint Je- I
rome au hotărît, de aseme- '
nea, crearea unei „comisii de |

i 
i 
i

anchetă inlernaționa/ă, care 1
va II compusă din furișii emi- '
nențl șl înalte personalități" ,
cu sediul la Montieai. Corni- .
sta va avea sarcina .de a 
stabili amploarea șl alrocltă- .
file crimelor dc război co- I
mise de militarii americani '
împotriva poporului viei nu- |
mez".

Luptele din 
Vietnamul 

de sud
Un purtător de cuvînt al Co

mandamentului S.U.A. la Saigon 
a anunțat că în ultimele 24 de 
ore detașamente ale Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de sud au 
bombardat cu rachete și mortie- 
re 70 de baze și instalații mi
litare americano-saigoneze. Un 
număr de 29 din aceste atacuri 
au vizat pozițiile americane din 
prima regiune tactică, care gru
pează cinci provincii septen
trionale din Vietnamul de sud. 
Alte 41 de atacuri au fost gru
pate asupra celei de-a doua re
giuni tactice, în care sînt in
cluse zonele din Platourile înal
te. Purtătorul de cuvînt a de
clarat că acțiunile forțelor pa
triotice au fost cele mai puter
nice din ultimele cinci luni.

Paralel cu atacurile la care 
au fost supuse bazele america
no-saigoneze, în mai multe re
giuni s-au desfășurat și angaja
mente directe. Cea mai puterni
că luptă, menționează agenția 
France Presse, a avut loc în 
apropiere de Da Nang, unde cî- 
teva unități ale trupelor saiqo- 
neze au fost supuse unei puter
nice presiuni din partea forțelor 
patriotice.

----♦----

„Drog Party" 
si ZZO victime 
ale marijuanei

NEW YORK — 2 (Ager- 
pres). — Consumul de dro
guri la așa-numitele „Drog 
Party" — un gen de reu
niuni la care tinerii iși ad
ministrează dozele de stupe
fiante — a devenit alarmant 
in Statele Unite. Cele mai 
multe dintre aceste reuniuni 
sfirșesc cu noi victime. Cel 
mai recent caz s-a petrecut 
intr-un apartament din New 
York, victima fiind o studen
tă de 17 ani. Avertizată, po
liția s-a deplasat la fața lo
cului și a constatat că dece
sul a survenit în urma con
sumului de marijuana. Alți 
doi studenți participanți la 
„Drag Party" au fost arestați.

Potrivit unei statistici ofi
ciale. in anul trecut și-au gă
sit moartea 220 de tineri con
sumatori de marijuana.

PARIS 2. — Corespondentul Agerpres, Al. 
Gheorghiu, transmite: Frumosul succes repur
tat sîmbătă seara de cîntăreața româncă Vio
rica Cortez-Guguianu în „Carmen", Ia Opera 
din Paris, a cucerit nu numai publicul, dar 
chiar și pe unii pretențioși cronicari muzicali 
parizieni. „O frumoasă Carmen : Viorica Cortez", 
așa își intitulează ziarul „Combat'4 do luni cro
nica sa consacrată spectacolului de sîmbătă, 
în care scrie printre altele: „Un fizic seducă
tor, o voce amplă de mezzo, dezinvoltură, alură, 
prestanță și, fără îndoială, un interesant tem
perament artistic, o personalitate : nimic sur-

simbătă seara la operă un foarte frumos debut 
in „Carmen". Interpretarea ei este captivantă, 
convingătoare, atit pe plan vocal, cit și drama
tic. Vocea, copleșitoare și plină, care fasci
nează prin culorile sale, este turnată într-o 
frază inteligentă și expresivă. Inteligent și 
expresiv este și jocul, care, fără efect susținut, 
nici vulgar, restituie diversele fațete ale acestui 
personaj atit de dificil de creat. Viorica Cortez 
ii dă o realitate călduroasă și vie și, la urma 
urmei, propune o Carmen așa cum ne-ar face 
plăcere să vedem mai des. Viorica Cortez a do
minat, evident, această reprezentație"...

Lucrările Consiliului
pentru Comerj și Dezvoltare

GENEVA 2 — Coresponden
tul Agerpres, H. Liman, trans
mite : Luni după-amiază s-au 
deschis la Palatul Națiunilor 
din Geneva lucrările Consiliului 
pentru Comerț și Dezvoltare, 
care urmează să încheie dezba
terea ordinei de zi a celei de 
a 9-a sesiuni. După cum se știe, 
primele două părți ale acestei 
sesiuni au avut loc în august 
șl septembrie 1969.

Consiliul va trece în revistă 
aranjamentele care tind să du
că la stabilirea unui sistem de 
preferințe pentru exporturile de 
articole manufacturate prove
nind din țările in curs de dez
voltare. De asemenea, se vor

elabora recomandări cu privire 
la măsurile de politică generală 
ce urmează a se aplica, in de
ceniul ce vine, în diferise do
menii care țin de competența 
Conferinței Națiunilor Unije 
pentru Comerț și DețjfpJlgre 
(U.N.C.T.A.D.) ca, de pildă, co
merțul cu produse de bază și 
articole manufacturate sau fi
nanțarea dezvoltării.

Președintele și secretarul ge
neral al U.N.C.T.A.D. au pre
zentat proiecte care vor servi 
drept bază Consiliului pentru e- 
laborarea documentelor privind 
contribuția organizației la cel 
de-al 11-lea Deceniu al Națiu
nilor Unite pentru dezvoltare.

La actuala fază a dezbaterilor 
se va examina raportul unui 
grup de lucru asupra reglemen
tării internaționale a transpor
turilor maritime, ca și raportul 
unui grup de experți care a 
studiat măsurile speciale ce ur
mează a se adopta in favoarea 
țărilor în curs de dezvoltare 
mai puțin avansate.

La sesiune participă reprezen
tanți ai 55 de țări membre ale 
Consiliului pentru Comerț șl 
Dezvoltare. Delegația română 
este condusă de Mircea Petres
cu. ministru consilier în cadrul 
Misiunii permanente a Republi
cii Socialiste România pe lingă 
Oficiul Națiunilor Unite.

IMPORTANTE CONTRACTE COMERCIALE ÎNTRE U. R. S. S. Șl R.
BONN 2 — Corespondentul 

'Agerpres, Mircea Moarcăș, 
transmite i Duminică după-a- 
miază. în saloanele hotelului 
„Kaiserhof" din Essen, a avut

tolicev, ministrul comerțului ex
terior al U.R.S.S., și a profeso
rului Karl Schiller, ministrul e- 
conomiei al R.F. a Germaniei, a 
unor contracte între întreprin-

precum și diferite utilaje pen
tru industria gazelor. Aceste li
vrări — s-a subliniat în cadrul 
conferinței de presă — consti
tuie cea mai mare comandă

de peste 2,5 miliarde mărci vest- 
germane. Gazul metan va pro
veni din regiunile siberiene și 
va fi transportat printr-o con
ductă ce va traversa teritoriul

goare o dată cu ratificarea lor 
de către cele două părți.

Răspunzînd la numeroasele în
trebări ale ziariștilor, reprezen
tanții sovietici au declarat, prin-
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înghesuit dc năvala pustiului 
pe țărmurile Golfului Persic, 
Kuweitul părea sortit acelor 

ape luminoase și calde de care 
toată viața lui depindea în în
tregime : ele purtau corăbiile 
ce vagabondau luni în șir pe 
drumurile lor albastre și un
duitoare, făcînd comerț sau pi
raterie, sau și una și alta, și 
tot ele ascundeau lacrimile si
defii ale perlelor pentru care 
spintecau zilnic valurile scor
monitorii adîncurilor. Dar mica 
limbă de pămînt (15 500 kilo
metri pătrați) aliniată de ritmi
ca mîngîiere a apelor și încin
să totodată de răsuflarea fier
binte a deșertului pustiitor, 
purta în străfundurile ei taina 
petrolului. S-a știut mai întîi 
în 1938, cînd dantelăria meta
lică a primelor sonde petroliere 
se înălța miraculoasă și stra
nie în inima acestei lumi încre
menite între soare și nisip. Im
portanța zăcămintului nu era 
însă cunoscută: se presupunea 
că există „ceva petrol" și alîta 
tot. Dar cel de-al doilea răz
boi mondial și-a prelungit ecou
rile pînă aici, întrerupind 
brusc* toate lucrările de pros- 
pecție. Și primele sonde au ră
mas părăsite și singure, un fel 
de soli triști și lipsiți de pu
tere ai unei alte lumi, fără nici 
o legătură cu țara de la capătul 
apelor. Dar mai tîrziu, in iunie 
1946, restabilite în drepturi, 
sondele tronau triumfătoare 
deasupra deșertului, închizînd 
în ele miracolul unor transfor
mări uluitoare.

în cîțiva ani, Kuweitul a ui
tat ancestrala sa vocație mari
timă, trăind acum numai în și 
pentru petrol. Lichidul negru- 
albăstrui și vîscos, cu miros în
țepător, a modificat radical 
viața acestei țări de navigatori 
și pescuitori de perle, conec- 
tînd-o la ritmul trepidant al in
dustriei mondiale. Nisipul în
cins capătă reflexe roșietice, bi
ciuit de noua dogoare a flă
cărilor scuipate de "-sonde. In

pozitele încasate de pe urma 
exploatării petrolului reprezin
tă 92,7 la sută din resursele sta
tului, restul procentelor fiind 
realizate în domenii de activi
tate înrudite într-o măsură sau 
alta tot cu exploatarea petro
lieră.

Cu toate acestea, Kuweitul 
nu controlează el însuși în în
tregime imensele rezerve de 
petrol ascunse în străfundurile 
pămînturilor sale ; atrase de mi
rosul ațîțător al aurului negru, 
marile co/npanii străine n-au 
întîrziat să apară, dornice de 
profituri fabuloase caro, de 
altfel, s-au și realizat. Avînd 
statut de protectorat britanic, 
Kuweitul și-a concesionat te-
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renurile sale petrolifere trustu
lui britanic „British Petroleum 
Company" și societății ameri
cane „Gulf Oil Corporation" (re
unite ulterior sub numele- de 
..Kuweit Oii") pe o perioada de 
92 de ani, adică pînâ in anul... 
2026. Abia după proclamarea 
independentei au fost luate o 
serie de măsuri care au îngră
dit activitatea trusturilor străi
ne, sporind concomitent rede- 
vențele statului.

Totodată, conștient de peri
colul unei dezvoltări unilaterale 
a țării, guvernul kuweitian și-a 
orientat eforturile în ultimii ani 
înspre diversificarea peisajului 
industrial, realizînd, printre al
tele, trei centrale electrice, o 
fabrică de îngrășăminte chimi
ce, noul port din zona Shuaiba 
etc.; locul vînzătorului de apă 
care aducea la fiecare poartă
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In 1051, o delegație a 
Kuweitului a sosii In S.U A. 
pentru a cumpăra o ins
talație de distilare a apei 
de mare. „Dar ar trebui să 
săpat i niște puțuri, trebuie 
să lie apă pe undeva", au 
răspuns interlocutorii a- 
mericani, mirați de o ase
menea cerere. „Imposibil, au 
dat din umeri, dezolați, ku- 
weilienli. Am încercai de 
atitea ori, dar de fiecare 
dată am găsit numai pe
trol".

Iul a reprezentat alimentul pri
mordial și inepuizabil, „hrana 
cea de toate zilele" care-i con
diționează dezvoltarea; pentru 
populația ei, aurul negru este 
binecuvintat' și blestemat deo
potrivă, rînd pe rind considerat 
divinitate sau demon atotpu
ternic. Căci poate in nici o par
te a lumii nu s-au strîns Ia un 
loc ca în această țară încinsă 
de nisip și de soare bogăția u- 
nui Aii Baba cu cea mai crînce- 
nă mizerie. Un milionar excen
tric își poale permite să cons
truiască o pistă de aterizare 
personală pentru ca din avion 
să intre direct în sufragerie, 
dar, spre periferiile Kuweitului 
peste 200 000 de oameni locu
iesc în cocioabe ridicate din 
seînduri și tablă de la bidoa
nele cu petrol.

Petrolul n-a modificat însă 
decit parțial modul de trai pro- 
priu-zis al acestei lumi de la 
capătul deșertului, plină de dog
me și tradiții. Bărbatul își pe
trece ziua angrenat intr-unui 
sau altul din domeniile petro
liere, dar nu arareori tînjește 
după luminozitatea inimagina
bilă a nisipului auriu și fierbin
te, scăldat de văpăile soarelui. 
Și dacă europenii își stabilesc 
de obicei o reședință de vară 
într-o provincie răcoroasă, de
parte de vuietul capitalei, băr
batul kuweitian care locui'1- o 
la oraș, sensibil la chemarea 
pustiului, își amenajează și eț 
un cort departe de orice așe
zare omenească. Se vine și se 
pleacă cu jeepul sau camicne^ 
ta; dar cele două drumuri ce 
amintesc de contemporaneitate 
sînt despărțite de ceasuri sau 
zile rupte din secolele trecute. 
Căci aici, în aceste ciudate .re
ședințe duminicale", totul se 
petrece aidoma unor vremuri 
îndepărtate, cu obiceiuri rigide 
și stranii. Iar femeile, deși au 
renunțat, in pațte, la vestmin
tele lor învăluitoare, care nu 
lăsau să se vadă nimic alt- 
rpva dorît nrtiiî pnrlafl el -•»_


