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La Consiliul de Stai a avut loc
V Timpul 

dc muncă
c prețios!

La Consiliul de Stat a avut 
Joc miercuri dimineața solem
nitatea înmînării unor Ordine 
și Diplome de onoare organi
zațiilor județene de partid, con
siliilor populare județene și in
stitutelor de cercetări fruntașe 
in întrecerea desfășurată în a- 
nul 1969 în cinstea Congresului 
el X-lea al Partidului Comunist 
Român și a celei de-a XXV-a 
aniversări a eliberării patriei.

înaltele distincții au fost în
muiate dc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat.

La solemnitate au participat 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer. 
Emil Bodnaraș, Paul Niculescu- 
Mizil. Gheorghe Pană. Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, ISlaxim Ber- 
ghianu. Florian Dănălache. 
Consiantin Drâgan. Emil Dră- 
gănescu. Janos Fazekas, Petro 
I.upu, Manea Mănescu, Dumitru 
Tope, Dumitru Popescu. Leontc 
Răutu. Gheorghe Stoica. Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voitec, membri 
supleanți ai Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniș
tri. membri ai guvernului, prim- 
secrctari ai comitetelor județe
ne de partid, prim-vicepreșe- ' 
dinți ai comitetelor executive 
«le consiliilor populare jude
țene. conducători ai institute- 
îor de cercetare științifică frun
tașe în întrecere.

Pentru rezultatele deosebite 
obținute în anul 1969 în în
deplinirea și depășirea sarcini
lor de plan și a angajamentelor 
«sumate în întrecerea dintre or
ganizațiile județene de partid 
în domeniul industriei, investi
țiilor, transporturilor și circu-

lației mărfurilor, au fost acor
date .Ordinul Muncii" cla^a 1 
Organizației de partid a jude
țului Iași pentru locul I. „Ordi
nul Muncii" clasa a II-a Or
ganizației de partid a județului 
Prahova pentru locul II. „Ordi
nul Muncii" clasa a III-a Or
ganizației de partid a județului 
Brașov pentru locul III.

Pentru rezultatele deosebite 
obținute in anul 19G9 în înde
plinirea și depășirea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor 
asumate în întrecerea dintre or
ganizațiile județene de partid 
în domeniul agriculturii au fost 
acordate „Ordinul Muncii" cla
sa I Organizației de partid a 
județului Brăila, pentru locul 
I. „Ordinul Muncii" clasa a II-a 
Organizației de partid a jude
țului Timiș, pentru locul II, 
„Ordinul Muncii* clasa a III-a 
Organizației de partid a jude
țului Bihor, pentru locul III.

Pentru rezultatele deosebite 
obținute în anul 1969 în înde
plinirea și depășirea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor a- 
sumate în întrecerea dintre 
consiliile populare județene, au 
fost acordate „Ordinul Muncii" 
clasa I Consiliului popular al 
județului Mureș, pentru locul I. 
„Ordinul Muncii" clasa a II-a 
Consiliului popular al județu
lui Timiș pentru locul II. „Or
dinul Muncii" clasa a III-a 
Consiliului popular al județului 
Constanța, pentru locul III.

Pentru rezultatele deosebite 
obținute în anul 1969 în între
cerea dintre institutele de cer
cetare au fost acordate „Ordinul 
Muncii* clasa I Institutului de 
cercetări chimice din București,

pentru locul I. „Ordinul Mun
cii" clasa a II-a Institutului de 
cercetări foraj-extracție din 
Cimpina, pentru locul II, „Or
dinul Muncii" clasa a III-a In
stitutului de cercetări pentru 
chimizarea petrolului din Plo
iești, pentru locul III.

Cu același prilej, Consiliul de 
Stat a acordat „Diploma de o- 
noare" pentru rezultatele obți
nute in domeniul industriei, in
vestițiilor, transporturilor și cir
culației mărfurilor, organizații
lor județene de partid Timiș
— locul IV, Cluj — locul V, 
organizației de partid a Mu
nicipiului București — locul 
VI; pentru rezultatele obținute 
în domeniul agriculturii, orga
nizațiilor județene de partid 
Buzău — locui IV, Prahova — 
locul V, Covasna — locul VI; 
pentru rezultatele obținute în 
întrecerea dintre consiliile popu
lare, județul Maramureș — lo
cul IV, Dîmbovița — locul V, 
Ilfov — locul VI; pentru rezul
tatele obținute în întrecerea 
dintre institute, Institutului de 
cercetări chimico-farmaceutice
— locul IV, Institutului de cer
cetări tehnologice și procese 
tehnologice specifice industriei 
constructoare de mașini — lo
cul V, Institutului de cercetări 
și proiectări pentru mașini- 
unclte și agregate — locul VI.

. In numele organizațiilor de 
partid și al consiliilor populare 
județene, al institutelor de cer
cetări fruntașe în întrecere, au 
luat cuvîntul tovarășii Miu Do- 
brescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean de partid Iași,

Nicolae Mihai, prim-secretar al 
Comitetului județean de partid 
Brăila, Nicolae Vereș, prim-se
cretar al Comitetului județean 
de partid Mureș, și Tiberiu Ar
delean, director adjunct științi
fic, secretarul organizației dc 
partid de Ia Institutul de cer
cetări chimice din București.

Vorbitorii au mulțumit căldu
ros conducerii de partid și de 
stat pentru înaltele distincții a- 
cordate, subliniind că acestea 
constituie un puternic imbold 
de a munci și mai bine în vi
itor, de a obține noi realizări 
în cadrul întrecerii. Relevînd 
responsabilitatea la care îi obli
gă cinstea ce li se face prin 
acordarea înaltelor distincții, 
vorbitorii au asigurat conduce
rea partidului și statului, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, că 
organizațiile județene de partid, 
consiliile populare, institutele 
de cercetări vor antrena pe toți 
comuniștii, pe toți oamenii 
muncii în întrecerea pentru în
deplinirea și depășirea sarci
nilor de plan și a angajamen
telor ce și le-au asumat în a- 
cest an, că vor munci cu toate 
forțele pentru a asigura trans
punerea în viață a mărețului 
program de dezvoltare multila
terală a societății noastre socia
liste elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului.

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a felicitat apoi 
călduros organizațiile județene 
de partid, consiliile populare 
județene și institutele de cer
cetări fruntașe distinse cu oca
zia acestei solemnități. Secre
tarul general al Partidului Co
munist Român a spus :

In preocupările colectivului 
din compartimentul de orga
nizare a producției și a 
muncii aparținind Centralei 
cărbunelui Petroșani se cu
prinde, actualmente, elabora
rea unui studiu care vizează 
stabilirea unei metodologii de 
lucru in vederea creșterii pro
ductivității muncii, a viteze
lor de avansare in lucrurile 
de pregătire. Pentru aceasta, 
s-au efectuat cronometrările 
necesare pe galeria transver
sală principală de la orizontul 
400, blocul II, și galeria de 
legătură cu suitorul de ae- 
raj nr. 1, orizontul 480, am
bele existente in cadrul cim- 
pului minier Dilja. Serviciul 
tehnologic de la mina a între
prins prelucrarea imediată a 
datelor obținute și a întoc
mit ciclogramele de rigoare.

Urmează ca serviciul teh
nologic din centrală să ana
lizeze mai amănunțit consu
mul de muncă pe faze și 
să facă propuneri in scopul, 
eliminării pierderilor de 
timp semnalate în desfășu
rarea procesului de produc
ție de la front.

Un sfert de veac de la instaurarea
primului guvern democratic

VALEA JIULUI
în memorabilele momente
ale luptei pentru putere Ol)
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CUVINTUL ROSTIT DE TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși.

In numele Comitetului Cen
tral al partidului, al Consiliu
lui de Stat și al Consiliului de 
Miniștri, felicit din toată inima 
pe ciștigătorii întrecerii pentru 
realizarea și depășirea sarcini
lor de plan pe 1969.

Solemnitatea inminării unor 
ordine și distincții ale Republi
cii Socialiste România ciștigă- 
torilor întrecerii pe 1969 este 
o expresie a aprecierii activită
ții desfășurate de comitetele ju
dețene de partid, de consiliile 
populare, de conducerile și or
ganizațiile de partid din insti
tutele de cercetări pentru în
deplinirea sarcinilor pe care și 
le-au asumat. Cei ce s-au si
tuat pe primul loc in întrecere 
au satisfacția — și se pot min- 
dri — că activitatea pe care 
au desfășurat-o anul trecut este 
recunoscută și apreciată in fața 
întregului popor. Desigur, unele 
comitete județene, organizații de 
partid și conduceri de institu
te, — cum este de exemplu Co
mitetul municipal București ca
re a lansat chemarea la între
cere în industrie — Încearcă 
astăzi un oarecare sentiment de 
tristețe pentru faptul că nu au 
reușit să ocupe locul întîi. Do
resc însă ca, felicitînd pe cîș- 
tigătorii întrecerii, deci pe toți 
cei ce s-au plasat pe primele 
șase locuri, să folosesc prile
jul pentru a adresa, in numele

de stat, 
comite-

conducerii de partid și 
calde felicitări tuturor 
telor județene de partid, consi
liilor populare și conducerilor 
institutelor de cercetări și pro
iectări pentru clanul cu care 
s-au angajat în întrecere, au 
luptat și și-au adus contribuția 
la realizarea planului pe 1969. 
De fapt, primul cîștigător al a- 
cestei întreceri este poporul în
suși. Poporul nostru a desfășu
rat o muncă intensă în cadrul 
întrecerii între județe, între
prinderi și instituții, a asigu
rat realizarea sarcinilor de 
plan, creind pe această bază 
noi condiții pentru ridicarea 
bunăstării materiale și spiri
tuale. Doresc, de aceea, să a- 
dresez mulțumiri tuturor oa
menilor muncii din industrie, 
agricultură, cercetări și proiec
tări, cărora li se datoresc de 
fapt toate rezultatele bune pe 
care le-am obținut în 1969 în 
dezvoltarea economică și socia
lă a țării, în edificarea societă
ții socialiste.

După cum știți, tovarăși, sar
cinile de plan pe acest an — 
în economie, în știință, în toa
te domeniile de activitate — 
sînt mari. Avem satisfacția de 
a sublinia că prevederile pla
nului pe primele două luni au 
fost nu numai îndeplinite, ci și 
depășite; în industrie, de exem
plu, planul a fost realizat in 
proporție de peste 102 la sută, 
cu o creștere față de anul tre-

cut de 14,1 la sută. Este un în
ceput bun, tovarăși, dar să nu 
uităm că pînă la sfîrșitul a- 
nului mai avem încă mult. 
Trebuie să ne concentrăm efor
turile pentru a menține și în 
viitor acest ritm pentru a rea
liza și depăși planul de stat 
la toți indicatorii în toate în
treprinderile. Trebuie să remarc 
cu acest prilej că, deși s-a în
registrat o depășire atît de ma
re a planului pe primele două 
luni, mai avem încă întreprin
deri — și nu puține — care nu 
și-au realizat sarcinile. Comite
tele județene, ministerele, con
ducerile întreprinderilor, insti
tutelor și instituțiilor noastre 
trebuie să se preocupe ca fie
care unitate în parte, și la fie
care produs, să-și realizeze cel 
puțin prevederile de plan, iar 
acolo unde sînt condiții și unde 
produsele respective sînt cerute 
pe piața internă sau la export, 
să-și depășească sarcinile pla
nificate. Numai așa vom asi
gura dezvoltarea armonioasă a 
întregii economii naționale, vom 
putea crea condiții pentru creș
terea continuă a bunăstării ma
teriale și spirituale a oameni
lor muncii. Ne exprimăm con
vingerea că organizațiile jude
țene de partid, comuniștii, toți 
oamenii muncii nu-și vor pre
cupeți eforturile pentru a duce 
la îndeplinire sarcinile ce le 
revin, că anul 1970 se va în-

cheia cu rezultate și mai bune 
decît anul precedent.

In ce privește viitorii cîști- 
gători ai întrecerii în curs, nu 
vreau să anticipez; știm că 
fiecare aspiră la locul intîi — 
și e foarte bine așa. Pe lingă 
decorații, câștigătorilor întrece
rii li se acordă și premii în 
bani — de exemplu, pentru locul 
întîi in industrie se acordă 500 000 
Iei; completat și de o recompen
sare materială, stimulentul mo
ral devine mai substanțial. Am 
convingerea că organizațiile ju
dețene de partid, organizațiile 
de partid din institutele de 
cercetări, din întreprinderi își 
vor spori eforturile pentru a 
obține victoria în întrecere. 
Celor care au cîștigat anul a- 
cesta le doresc să se numere 
și anul viitor printre cei că
rora le vom acorda distincții.

Vă doresc dumneavoastră, co
mitetelor județene de partid, 
comuniștilor, tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră, noi 
și noi succese în îndeplinirea 
sarcinilor trasate de Congresul 
al X-lea al partidului.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și ceilalți conducători de partid 
și de stat s-au întreținut apoi, 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească, cu conducătorii organi
zațiilor județene de partid, con
siliilor populare și institutelor 
de cercetări fruntașe în între
cerea desfășurată în anul 1969.

Cu toate că în cel de-al 
doilea guvern Sănătescu for
țele democratice au reușit să 
ciștige conducerea unor mi
nistere, majoritatea guvernului 
era format din elemente re
acționare care sub o formă 
sau alta s-au opus măsurilor 
de democratizare a țării, spri
jinirii războiului antihitlerist, 
refacerii economice a tării. 
Sprijinindu-se pe reacțiunea 
din guvern și profitînd de de
zorganizarea vieții economice, 
burghezia, tot mai frecvent, 
sabotează reorganizarea eco
nomică a tării. Producția sca
de de multe ori nejustificat, 
aprovizionarea muncitorilor cu 
cele necesare traiului zilnic 
este întîrziata creîndu-se prin 
aceasta un cîmp larg speculei 
cu bunuri de primă necesitate. 
Se spera ca astfel să se creeze 
nemulțumiri în rîndurile cla
sei muncitoare.

Clasa muncitoare sub con
ducerea Partidului Comunist 
Român a dejucat aceste ma
nevre ale claselor exploata-

M. CERGHEDEAN
Arhivele statului Deva

toare. Ea a pornit iară încu
viințarea guvernului la înlocui
rea conducerilor reacționare 
din întreprinderi instaurind 
controlul muncitoresc asupra 
acestora. De asemenea, au fost 
înlocuite elementele reacțio
nare din administrație cu re
prezentanți ai maselor popu
lare.

încă din 23 octombrie Sin
dicatele unite din Petroșani 
se adresează Direcției generale 
a „Societății Petroșeni" din 
București cerînd înlocuirea 
inspectorului Mărdărescu de 
la A.C.P. Petroșani. Acest lu
cru sindicatele îl cer în nume
le poporului adunat la 15 oc
tombrie pe stadionul din Pe
troșani cînd mii de glasuri 
s-au manifestat prin strigă
tul „Afară cu inginerul Măr-

dărescu din Valea Jiului". 
El este acuzat că „a concedi
at, a amendat, a transferat, 
a bătut, a trimis în judecată 
la Curtea Marțială lucrătorii 
și funcționarii de multe ori 
pentru motive imaginare". 
Sindicatele propun și cu cine 
anume să fie înlocuit ingine
rul acuzat de abuzuri.

La Lupcni, în data dc 20 
noiembrie 1944, minerii de la 
minele din localitate „s-au 
prezentat la Direcțiunea mi
nelor și au somat prin repre
zentanții lor pe inginerii Mă- 
ru, Olteanu și Arhip ca să 
părăsească întreprinderea". 
După cum raportează pre
fectul de la Deva aceștia 
„s-au conformat somației de 
teama muncitorilor".

Direcția minelor din Pe
troșani se adresează Direc
ției qenerale din București 
la 25 noiembre 1944 pentru 
a primi instrucțiuni în legă
tură cu „situația funcționa-

& Gontinvare în pag. a 3-a
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BRAȘOV. - (De la trimișii 
Agerpres Theodor Matcescu 
și Traian CatincescU): In 
cea de-a doua zi a concursu
lui și festivalului internațio
nal de muzică ușoară dotat 
cu marele premiu „Cerbul de 
aur" pe scena Teatrului bra
șovean au evoluat 6 noi con- 
curenți In deschiderea serii, 
mesagera cîntecului scoțian, 
Bernadette a interpretat me
lodia „Nici o lacrimă" a com
pozitorului român Ion Cris- 
tinoiu și cîntecul scoțian in
titulat Eleonor Rigby. Veni
tă din patria Amaliei Rodri- 
guez, Tonicha. posesoare a 
„Microfonului de aur" acor
dat de Radio-Clubul portu
ghez, a ales pentru acest con
curs melodia „N-am știut" de 
Mișei lancu — pe care a in- 
terprelat-o în limba română 
— și un cîntec tradițional 
din folclorul portuehez inti
tulat Rășinarul O altă con
curentă care a încercat emo
țiile competiției a fost Gali
na Nenaseva din U.R.SS. în
zestrată eU un timbru vocal 
plăcut ea a interpretat cu 
căldură si distincție compozi
ția lui Paul Urmuzoscu „Ma
rea cîntă" și melodia sovie
tică „Oameni maturi". Cali
tăți de bun interpret a de
monstrat și trimisul televi
ziunii iugoslave Braco Ko
ren. E| a interpretat în con
curs șlagărul „Să nu uităm 
trandafirii" de compozitorul 
Florin Bogardo și cîntecul 
iugoslav „Trei pași în albas
tru". Partîcipînd pentru pri
ma oară la un concurs inter
național de muzică ușoară 
cîntărețul Claudp Colas din 
Monaco a îneînlat prin nos-

O Continuare In oaq. a 4-o

INFORMAȚIE
Prin hotărîre a Consiliului de 

Miniștri, tovarășul Traian Za- 
haria a fost destituit din func
ția de adjunct al ministrului 
industriei alimentare, pentru fa
vorizarea rudelor în vederea 
realizării unor cîștiguri ilicite.

Hotărirea prevede că tovară
șul Traian Zaharia va putea 
lucra într-o unitate de produc
ție, potrivit pregătirii sale pro
fesionale. neavînd dreptul de a 
ocupa funcții de conducere 
timp de doi ani.

După cum se știe, ziarul 
„Scînteia* (nr. 8 316 din 21 ia
nuarie 1970) a relatat faptele 
de care s-a făcut vinovat Tra
ian Zaharia, fapte care consti
tuie grave abateri de la nor
mele eticii noastre și sînt cu 
deosebire intolerabile în activi
tatea unui cadru cu muncă de 
răspundere. Sancționarea lor 
exprimă repudierea fermă a tu
turor practicilor care vin în 
contradicție cu principiile mo
rale ale societății noastre socia
liste.

(Agerpres)
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DE LA CABINETUL 
MUNICIPAL DE PARTID

Programul universității serale de marxism-leninism se 
va desfășura în luna martie a.c. după cum urmează:

Secția economie : Anul I — 16 III 1970 ; anul II — 10 și 
31 III; anul III — 9 și 30 HI. Cursurile vor a\ea loc in 
sala cabinetului de partid, la ora 17,00.

Secția filozofie: Anul I — 16 III; anul II — 10 
anul III — 9 și 30 III. Cursurile vor avea loc în 
bului C.C.P., la ora 18,00.

Secția sociologie : Anul 1 — 16 III. Cursurile 
loc în sala liceului teoretic, Ia ora 17,00.

Secția estetică : Anul I — 16 III. Cursurile vor 
în sala liceului teoretic, la ora 18,00.

Secția construcții de partid: Anul III — 9 T_ ____
Cursurile vor avea loc în sala cabinetului de partid, la 
ora 17,00.

și 31 III: 
sala du

vor avea

avea loc

și 30111.

privind experimentarea noului sistem 
de salarizare și majorarea salariilor

Personalului din aparatul 
ministerelor și celorlalte

organe centrale

O.N.T. anunță
O veste îmbucurătoare pen

tru cei care doresc să-și pe
treacă concediul de odihnă 
la mare. La filiala din Petro
șani a Oficiului national pen
tru turism se primesc, înce- 
pînd cu luna mariie, înscrie
ri pentru obținerea unor i: 
lele de odihnă — in luna mal 
pentru toate stațiunile dc pe 
litoral.

Reparații de aragaze
In trimestrul IT al acestui 

an, secția de mecanică fină 
a cooperativei „Jiul* din. 
Petroșani va fi modernizată. 
O dată cu aceasta, secția va 
fi dotată cu cele necesare 
pentru repararea și întreți
nerea mașinilor de aragaz.

ACȚIUNI EDILITAR-GOSPODÂREȘTI
In acest an, Lupeniul va 

cunoaște o nouă metamorfo
ză. Prin munca patriotică a 
cetățenilor se vor efectua lu
crări in valoare de 3 400 000 
lei, cu aproape 200 000 lei 
mai mult decit prevede pla
nul inițial. Se vor repara și 
întreține 78 000 mp de străzi 
.și trotuare. 17 ha parcuri și 
zone verzi, se vor reconstrui 
27 podețe, 700 ml ziduri de

sprijin, vor fi plantați peste 
8 000 de arbori, arbuști și 
trandafiri etc. In atenția Con
siliului popular orășenesc din 
localitate stă și terminarea 
lucrărilor de amenajare a lo
cului de agrement „Straja". 
Prin aceste acțiuni edilitar- 
gospodărești se vor realiza la 
capitolul lucrări finanțate o 
economie de peste 85 000 lei.

Reprofilarea armăturilor în subteran
In vederea reducerii consumului de metal, la mina 

Aninoasa se va introduce, in subLeran, o mașină de repro
filat armături T.H. Prin această măsură se va asigura creș
terea indicelui de utilizare a armăturilor vechi la peste 50 
la sută.

Schimb <Ie experiență
Un colectiv de muncitori, tehnicieni și ingineri din cadrul Fabricii de piine Petroșani 

va întreprinde în cursul trimestrului II al acestui an, un util schimb de experiență la o unita
te similară ca dotare. Schimbul de, experiență va prilejui aplicarea de noi măsuri in procesul 
de fabricare a produselor dc panificație, pentru îmbunătățirea calității acestora.

Atelier
de tăiat geamuri
Conducerea cooperativei „Ji

ul" Petroșani preconizează ca, 
in curind, in cartierul Aeroport 
să deschidă o nouă unitate. 
E vorba de un atelier de tăiat 
geamuri și montat rame. In 
prezent singurul atelier de a- 
cest gen existent in Piața Vic
toriei nu face față cerințelor 
populației.

CRONICA municipală
Condiții optime la locul de muncă

îmbunătățirea condițiilor de lucru — iată un obiectiv 
ce constituie o permanentă preocupare a conducerii Uzinei 
de utilaj minier Petroșani. In acest scop sc prevede ca in 
cursul trimestrului I a.c. să se execute termoficarea halei 
de modelare după care, în semestrul II, va fi termoficată 
și hala de turnătorie. J

Printr-o hotărîre a Consiliu
lui de Miniștri s-a aprobat, cu 
începere do la 1 martie 1970, 
experimentarea noului sistem 
de salarizare și majorarea sa
lariilor personalului din apara
tul ministerelor și celorlalte or
gane centrale. Prevederile ho- 
tăririi se aplică și personalului 
din unitățile cu statut de cen
trală la care nu s-a introdus 
pină acum noul sistem de sa
larizare.

Potrivit prevederilor hotărîrii, 
salariile personalului din aceste 
activități se majorează în me
die cu 10 la sută; împreună cu 
majorarea salariilor mici efec
tuată anterior se asigură, pe 
ansamblu, o creștere medic do 
11,1 la sută. De această majo
rare beneficiază un număr de 
circa 25 000 de salariați, ale că
ror venituri anuale vor fi mai 
mari cu peste 75 milioane lei.

Noua salarizare a personalu
lui din administrația centrală, 
precum și din unitățile cu sta
tut de centrală industrială are 
la bază principiile aplicate în 
întreaga economie; încadrarea

pc funcții, salarii tarifare cu 
gradații, spor de vechime pen
tru activitate neîntreruptă in 
aceeași unitate, gratificații a- 
nuale etc. Salariile lucrători
lor. indiferent de funcție, von 
fi legate de modul 
nire a indicatorilor 
sarcinilor ce revin 
fiecărui salariat în

Prin introducerea 
tem de salarizare și majorarea 
salariilor în administrația cen
trală și unitățile cu statut da 
centrală se realizează o mai 
justă corelare a nivelului sa
lariilor personalului din minis
tere, centrale industriale Și în
treprinderi, în raport de sarci
nile, complexitatea muncii și 
răspunderea ce revine fiecăruia 
în cadrul economiei naționale.

Noul sistem de salarizare in 
aceste instituții prevede și o 
îmbunătățire a nomenclatorului 
funcțiilor de conducere și do 
execuție, care exprimă mai co
rect conținutul sarcinilor și a-

de îndepli- 
de plan, a 
unității și 

parte.
noului sls-

• Continuare In pag. a 4-a
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De veocuri. stâ rf© paio cetâțuii...
Se miniarâ, ou, po el, Neptunri :
Iși varsă cataractele furtunii
Pe umerii de oiamâ ai statuii.
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In vechiul fum bocesc ți rid nebunii- 
Acolo-și stringe cucuveaua puii 
Bal liliecii tavanul eâmâruii 
Zbuioți din cripte unde zac străbunii.

Cum troznet după trăznet se descurcă 
Iți caută minluiloare arcă
Femei și juii, copitonimea, clerul.

Cu fulgeru-n zigzaguri violete 
Pe zale, pinteni, sabie ți plete 
Stă, neclintit, la postu-i, cavalerul.

______________________________ y

RADU SELEJAN

MAREE
Precum o scoică-n teama
*Jr furtună a marii, 
doarme 
aidifa-n visul valului 
către inalt.
In așteptarea fluxului 
rotirea aripilor a-mpietrit 
și pescărușu-i boabe de nisip. 
Tăcerea mă ademenește 
către zid. ruină-n gemetele 
altei mări.
Un colț de cer 
înmugurește 
din ochii altădată vii 
ai înecatului în dor.
Și eu cobor, 
cobor, cobor 
fulger înfrînt. neroditor.

DOR
Tulburător.
din adincuri de mare, 
o dată cu luna răsare 
murmurul înecatului izvor.
Și se tînguie, 
printre stele aleargă, 
risipă,
căutind in neștire 
intre marginile lumii 
locul nașterii sale, 
unde fata născută din dragoste, 
îl așteaptă
eu încă neumplutul ulcior.
Și-n zori,
cind marea se afundă în soare, 
ruga înecatului izvor, 
neîmplinită, 
adoarme la umbra 
căderii-n ispită, 
împlinindu-se-n dor.

CENACLU

Odihnă 
alpină

Undeva, o să-mi afiu culcuș 
alături cu norii, 
«5 dormim obosit i 
de al îl a hoinăreală.
Peste noi o să-și aprindă 
luminile zorii, 
și vulturii o să-și arate 
o ior îndrăzneală.

Undeva, în imensitățile albe 
carpatine, 
unde violurile 
mei tulbură văzduhul;
Sus. tot mui sus 
pe crestele alpine, 
Trupu-mi obosit 
o să-și răsfețe duhul.

Voi pluti agăfal 
Intre cer și pămînt, 
rătăcind cu norii 
spre înălțimi albastre ; 
Trăznetele furtunii 
vor ști că eu sînt, 
căutător de lumini 
In depărtate astre.

Constantin DASCĂLU

Portret

Plugul timpului 
a arai in voie 
prin păr și pe chip, 
iubirea a semănat 
Bunătatea — jurul 
Și-a răsărit 
un bunic.

V.

gurii.

CIONTEA
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Ca rpa ții
Colier de piatră rară 
Stau Carpații peste țară. 
Cu păduri de fagi și brazi, 
De la Argeș la Bicaz 
Pîn’ la Porțile de Fier 
Cu mari sonde pină-n cer. 
Din Dobrogea la Gulii 
Stau uzine căpătîi 
Pentru fericirea noastră. 
Din Oaș Ia marea-albastră 
Cu miresme ne-nfășoară 
Ei, Carpații, piatră rară.

(HuialuL JHiLfe.fanu.

Semețele
stînci

Semețele stînci

Sinf cutezanțele noastre !
Nici Zamolxis nu știe

După care oracol

Timpul ne-a prevăzut cutezanța 

Și a sculptat-o cu dălți de vînt 

Deasupra Carpaților,

Incit însuși Crivățul, regele 

vînturilor 
Zbîrlindu-și barba
Se miră privindu-ne!

I ristețea mea
Prin verzi furtuni de sălcii și de rugi

Eu te simțeam cum tremuri și cum fugi.

Te urmăreau săgeți de soare multe

Peștii sclipeau în sus ca să te-ascultc.

Te urmăreau pe Dunăre ușoare

Bărci minuscule, șlepuri și vapoare

Chiar pedestrimea trestiilor svelte

Făceau din frunze arme și unelte.

Fugeai rănită de atîta viață

Dar te-a ucis în pura dimineață

Pe cind credeai că scapi și nu mai suferi

Iluzia de nea a unor nuferi.

Culorile s-au stins, s-au mohorît 

Și s-au retras în țârna milenară. 

Cu salbe lungi de curcubeu Ia gît 

Nici ploile nu rîd ca astă vară— 

Dar farmecul culorilor nu-i stins. 

In marea iernii văd ciudate parcuri: 

Păduri de cărămizi zvîcnesc aprins

Albastrul cald al geamurilor mari 

II taie geometric, fin, o mină, 

Și-un galben calm coboară din stejari 

In proaspătul parchet ca să răniină 

Și peste toate, freamătul frumos 

Creînd culori sculptate în lumină 

Pune pe cerul aplecat în jos

Și albe porți, strălucitoare arcuri. Munți noi de primăvară citadină.

prin deltă

Desene de ION LICIU

V. I. și P. G., Petroșani. 
După cum se poate ksne con
stata, sintoți una și aceeași 
persoană. Nu înțelegem de 
ce ați recurs la acest șiretlic. 
Poezia ..Printre străini1* este 
inspirată din creațiile de în
ceput ale lui Emincscu. A 
doua poezie, mai personală, 
cn n anumită doză de liri-rn, 
păcătuiește insa prin clișe
ele frecvent folosite : „soarele 
de primăvară", ..orașul plin 
de viață', '..surisuri largi’1, 
„mulțimea gălăgioasă" ele.

C. Croitorii, Petroșani. „Voi 
ce vă pierdeți vremea" e o 
pastișă, nu lipsită de unele 
calități, după „Aj noștri ti
neri", iar „Tirziu în noapte" 
după ...Singurătate" de Emi
ncscu. Trebuie să înțelegeți 
că omul de astăzi nu poate1 
și nu trebuie să scrie uzind 
de limbajul și trăirile speci
fice unor timpuri de mult 
depășite. Admirația dv., ab
solut motivată, pentru Emi
ncscu nu poate fi sinonimă 
cu pastișa. Căutați tonul dv. 
unic, in stare să vă exterio
rizeze propriile trăiri.

POȘTA 
LITERARĂ
G. B.— ÎL, Vulcan : Clise 

m-a rugat să vă transmit eâ 
deocamdată se află in depli
nătatea forțelor sale și că 
nu admite, nici chiar lui 
Achilo. să-l concureze. Vă in- 
deamnă însă să reveniți cu alte 
materiale, pe măsura alită- 
tilor dovedite cu prisosin
ță in ceea ce ne-ați trimis.

Valerian Șocii. Petroșani • 
Vă rugăm să treceți pe la 
red-c țîe pent-n a sta d- vorbă 
mai pe îndelete.

Gb Bozu. Petroșani • ..tini 
acasă, puișor11 e scrisă cu 
nerv, ca de altfel majoritatea 
creațiilor dv. Trebuie să vă 
comunic insă, că această schi
ță (poate mai mult un foile
ton) nu se încadrează în pro
filul paginii noastre. Vă aș
teptăm cu alte lucrări.

Ihoi Hegedus, Lupeni : Din 
poezia dv. reținem versurile : 
-Știam cind ai trecut prin 
trupul meu/ Ca o amiază 
dornică de ploaie1*. In rest 
banalități. Reveniți.

Gh. Popescu, Iscroni : în
cercările trimise nu întru
nesc cerințele publicării Nu 
trebui" insă ca răspunsul nos
tru să vă ducă la concluzia 
că nu veți ajunge „ceva in 
viață". La 15 ani aveți atîtea 
posibilități dc a vă desroppri 
adevărata vonație incit nu 
merită să vă faceți ginduri 
negre. Să auzim de bine !
Ioan Chirac. Petroșani :

De-o vîrstă cu țara
Purtăm in cintece o zare lină 
Sîntem de-un leat cu țara

de lumină. 
Ni-i brațul liber și puternic

deci, 
Cinci ani avem peste alți 

douăzeci 
Spre piscuri cutezăm și-n 

față-i viitorul 
Purtăm în cintece o zare lină 
Sîntem de-un leat cu țara 

de lumină 1 
loan Salac, Petroșani : Tn 

„Soarelui11 realizați o odă cu 
multe versuri demne de re
ținut. Există in ea. însă un 
aer desuet, făcut, care strică 
impresia finală. Reveniți cu 
teme mai apropiate de reali
tate.

P. CONSTANTIN
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Ca de obicei a intrat 
în mină dus pe ginduri. 
Duritatea întunericului, 
moleșeala pietrei, îi în
conjurau tăcute, din toa
te părțile, nesățioase de 
a i se împotrivi stăpinu- 
lui lumii subpămintene, 
lume plămădită din tă
ria priceperii și cutezan
ței lui. Pașii îl purtau 
către abatajul la umbra 
căiuia ortacii se odih
neau înainte de a începe, 
pentru a cîta oară ? în- 
iruntarea cu muntele.

— Ce dracu oi li avind 
astăzi, își zise in vreme 
ce mingi ia din priviri o- 
brazu] galeriei săpate de 
el. Strivind sub tălpile 
grele siiala feciorelnică a 
minei, izvorîtă din coap
sele dure, cioplite cu mi
gală în drumul către iz
voarele de cărbune, Mi
ron uitase de abataj, de 
ortacii care-l așteptau cu 
nerăbdare. Și lăslndu-se 
în voia pașilor care ade
meniți de îmbrățișările 
minei, îl purtau către ori
unde, se trezi deodată In 
Întuneric. Jeluit de lumi
nă, se opri brusc, Înjun
ghiind cu ochii bezna ca
re-i răsări în cale așa de
odată ca un zid cu iz de 
Înșelăciune. Rămas sin
gur a înjurat așa ca să 
se cutremure cerul adîn- 
cidui, a încercat o dată 
de două ori, de zece ori 
să aprindă lampa și de 
neputință, a cărei isp-lă 
n-a știut-o pînâ atunci, 
a mai înjurat încă o da
ta.

— Moina ta de tâmpă, 
a rostit el tare, ca pen
tru a ii auz.it de toate 
care-l înconjurau. M-ai 
lăsat singur. Ce rău ți- 
am tăcut ? Ce i ăla rău ? 
.Să te bați cu muntele, cu 
bezna, să lai drumuri 
soarelui către adine. să 
furi bogății și să le dai 
oamenilor, asia înseam
nă rău? Te-ai înhăitat 
cu întunericul hai ? Să 
mă sperii. Să-mi do- e- 
uești că lără line sini 
slab. Așa ai crezut. Că 
pot li și slab. Dar te-ai 
păcălii. Să știi că le-ai 
păcălit. Cum dracu, iii a-

tîția ani, n-ai ajuns să-l 
cunoști pe Mlron ?

Și Miron, cel care a 
sprijinit ani de zile ce
rul-minei cu priceperea 
și puterea lui, întinse 
mina ca pentru a întilni 
o altă mină, in care 
să-și aile sprijin. Prinse 
golul și mai trase o în
jurătură. Ecoul se rosto
goli înspre el ca o pia
tră căzută de undeva din 
cerul negru al galeriei. 
Asvîrli lampa și se lipi 
de piatră. Apoi, simțind 
că-l învăluie teama, în
cepu să-i vorbească a- 
dincului pe care-l slăpi- 
nise ca nici un altul pî- 
nă atunci,

— Și tu ști înjura. 
Mi-ai prins apucăturile. 
Bine. Foarte bine. Da să

ia ? Eu care le-am cio
plit din urîțenia subpă- 
minlului de piatră ? Eu 
care ți-am dat putere din 
puterea mea ? Cind din 
miinile mele ai primit 
viață și vedere ? Asta 
vrei ? Fii blindă I Miron 
li unui.

Tulburată, galeria a 
murmurat prelung și din 
nou tăcerea a incepul să 
curgă din piatră. Minios, 
Miron a mai tras o 'înju
rătură și a întins miinile 
pipăind peretele galeriei. 
Răcoarea pietrei l-a ful
gerat pentru o clipă. A 
mingiiat apoi din nou 
piatra care de astă dată 
a tresărit ca speriată sub 
palmele lui.

Și după o vreme, in 
care tăcuse o mie, două

Miron, dacă-l allă unul, 
acum aici fără lampă ce 
i-ar putea spune ? Că s-a 
rătăcit ? în ■ mina pe 
galeriile săpate de miini
le și priceperea lui ? 
Nici gind. Atunci ? Ce 
să-i spună ? Că-și caută 
abatajul ? El, Miron, își 
caută abatajul cind s-a 
lăudat nu o dată că știe 
ajunge la el cu ochii În
chiși ? Nu se poate. A- 
tunci ce să-i spună unu
ia care-o da peste el a- 
ici, în locul ăsta bleste
mat, ascuns în întuneric. 
Măcar lampa să fie la el. 
Așa oarbă, dar s-o simtă 
lingă el. De ce-o fi az- 
virlil-o oare ? De necaz 7 
Poale dacă mai încerca 
o dală s-ar fl aprins. Oa
re cită vreme o fi trecut

amețit, că a trecut hota
rul altei lumi pe care el 
n-a știut-o niciodată. în 
front lucra echipa lui 
Mitru, ortac alături de 
care a trecut intîia dotă 
pragul suprapăminlullii.

— Cind l-a zărit, Mitru 
s-a speriat. Miron, arăta 
ca scos din mormînt, mai 
ales că din gură i-au ie
șit niște vorbe nelalocul 

lor.
— Cită vreme a trecut, 

Mitre ?
— intr-un ceas ii gala 

șutul i-a răspuns acesta. 
Dar ce-ai pățit ortace, 
parcă nu ești in toate a- 
pele, a continuat Mitru.

— Dracu știe ce-oi mai 
avea și eu. Ba nu, n-am 
nimic. Ți s-o năzărit fie 
că.„ dacă-ai ști Mitre ce

Cită vreme a trecut, Mitre ?
știi că tu nu poți ii eu. 
Numai unu-i Miron mi
nerul. Tu ești mina iar 
eu sînt dumnezeul tău, 
cei care ți-a dat viață. Și 
dacă te pui cu mine o 
pățești. Așa să știi. Eu 
te-am lăcut, eu le des
fac. Știi bine câ mi te-ai 
mai împotrivit. Și unde- 
ai ajuns ? De liecare da
tă fi-am băgat pumnul în 
gură. Niciodată n-ai lost 
în stare să mă îngropi. 
Știi bine. Oricind am 
iost cel mai tare, cei 
mai mare peste toate ci
le le-am făcut. în pum
nii ăștia ți-am sprijinit 
cerul și fiecare tresărire 
de-a ta am trăit-o ca 
nimeni altul. Și-acum 
vrei să mă-ngropi ? După 
ce m-ai jefuit de lumina. 
Pe mine care am ținut 
la line ca ia viața mea, 
ca la un copil de-al meu. 
Cind mi-ai omorî! orta
cul acela, ții minte cum 
te-am Îngenuncheat ? Ca 
pe-o vită. Cum ți-am 
rupi coarnele. Și-acum 
vrei să tremur în fața

mii, zece mii de pași, 
cind după socoteala lui 
ar li trebuit să ajungă 
oricum la un puț, Miron, 
ostenit, înlănțuit parcă 
de întuneric, se așeza la 
întimplare pe vatra ga
leriei care-l primi ne
prietenoasă.

— Unde-oi li ajuns ? 
se întreabă el neliniștit. A 
dracului mina asta. Tu o 
ții ca pe pruncul tău și 
ca te batjocorește. Oaie 
ce are de gind cu mine ? 
Să mei prăpădească ? Și 
înlundlndu-șj obrazul in 
palmele Încărcate de ră
coarea pietrei se lăsă 
prada ginduriior.

După cîleva clipe se 
ridica din nou în picioa
re. li era teamă și ruși
ne să strige. Ol, și cum 
ar li strigat după aju
tor să-l audă ortacii lui 
care, cine știe, poate nici 
nu-l mai așteptau. Nu, 
dar asta nu se poale. 
Să-l uite ? Nici gind. Mi
nerii au simțăminte ale
se. Pînă nu dau de cel 
ascuns in întuneric unui 
nu pleacă acasă. Și el.

de cind orbecăiește min
țit pe pereții galeriilor ? 
O zi, două ? Și ortacii de 
ce l-au uitat oare ? Ce-o 
să le spună el, Miron, 
cind o da cu ochii de 
ei ? Că s-a lăsat purtat 
de beznă așa aiurea și 
că, fără să știe cum, s-a 
rătăcit in mina pe care 
o cunoaște ca-n palmă ? 
Nu, asemenea lucruri nu 
se pot intimpla. El Mi
ron, nu poale rosti ase
menea vorbe. zXstea sini 
spuse care dor, care taie 
in carne vie, care pe eh 
l-ar desligura pentru toa
tă viața. Pentru că prin 
mina iui au trecut mulți 
dintre ortacil-i de acum, 
pe care i-a învățat nu 
numai meseria ci și ce-i 
aia mină și Cum trebuie 
să le porți cu ea. Și ui
te cum, ei Miron nu-i in 
stare să-i dea de capăt. 
Cum nu-i in stare ? Și 
îndemnat de furie și-a 
întins din nou miinile 
către peretele galeriei și 
din nou a lăcut un pas, 
doi, o sulă, pînă cind 
a dat cu ochii de lumină. 
O clipă i s-a purul câ-i

irumoasâ a lost. Cum 
n-am văzut alta pe lume. 
Poale aduce o țlră cu 
Ana mea. dar era mai 
cum să-ți spun, era mai 
mindră ca oricare iemeie.

— Tu ai bolumit, Mi- 
roane ? Ce mîndrețea 
dracului ai mai văzut in 
bezna asta ? Da unde p'-e 
lampa ? Nu știam că-ți 
place să umbli pe-nlune- 
Tic.
, — l-am dat-o ei. Să 
poală ajunge de unde-o 
venit. Tare-aș mai fi 
dus-o acasă, da ști tu, eu 
o am pe ea, pe Ana, și 
cum s-o dau deoparte a- 
cuma, după atîția ani. 
Ana lot Ana rămine. Așo 
sîntem noi minerii. Cu 
icmeia cu care apucăm 
să ne rostuim viața cu 
ea rămînem.

— Miroane , îmi pare 
că ești bolnav. Zău Mi
roane. Așeaza-te aici pe 
lemnul ăsta. Trage-ți o 
leacă sufletul și-apoi om 
vedea.

— Să stau. Și ai mei ? 
Ortacii mei ce iac lără 
mine ? Cile șuturi au tre
cut ?

— Pe dracu. N-am vor
bit noi azi dimineață 
cind am intrat în mină? 
Ai uitat ? Pe unde mi- 
ai umblat ? După inindre, 
ai ?! Și acuma le-o apu
cat dorul de ortaci. Fai
nă treabă.

Mii on n-a mai scos o 
vorbă și gindurile i-au a- 
dtis în fața ochilor clipa 
in care rămas la întune
ric a pipăit pereții gale
riei. Și lără să știe cum. 
se-ntreba cu tot sufletul 
dacă tremurul acela al 
pietiei mingiiat de pal
mele lui mari și aspre 
n-a fost cumva tremur 
de Iemeie. Și-și spunea 
cu toată convingerea că 
n-a pulul li decîl Iremu- 
rul femeii ascunsă in 
piatră de cind lumea, de 
care el Miron dăduse pe 
neașteptate și de ce nu, 
către care fusese chemat 
ia începutul șutului cind 
în loc s-o apuce către a- 
bataj s-a rătăcit.

Povestea lui Miron cu 
mîndrețea de femeie a 
fost purtată din gură in 
gură. E drept că nici ca
re dintre ortacii lui n-a 
mai dat peste asemenea 
minunăție, deși fiecare, 
pe uscuns, a căutat-o în 
locul acela anume, ară
tat de Miron.

Așa s-a născut poves
tea cu vilva minei care 
l-a îndrăgit numai pe el, 
pe Miron, și-a pierii apoi 
pentru totdeauna. Și asta, 
deoarece Miron n-ai li 
putut în nici un fel să 
se despartă de Ana lut. 
Altfel, poate cine știe 
dacă era linăr ar ti sco
s-o afară din mină s-o 
vadă și să creadă toată 
lumea povestea.

Și nici unul dintre or
tacii Iui nu La întrebat 
cum de s-a rătăcit.

Și-a rămas și pe mai 
departe Miron minerul 
cel vrednic de care mi
na știe Irică nu glumă, 
deși chiar a doua zi, un 
ortac i-a găsit lampa pe 
care o azvirlise înjurind 
și de care se vede trea
ba că mîndxeleu dc ie
meie n-a avut trebuință.

R. BRADEANU
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Din lirica universală

Iosif Simon Hotter
Pentru

o

că sînt 
negru oare ?

De ce voibele melc slîrnesc risul 
și cuvinlu) meu — spun ei — 
e aidoma scincelului de copil 
care țipă, dar nu știe ce vrea ? 
Pentru că sînt negru oare ? 
fiece, cind mă ridic la ședințele lor 
și căutindu-le țintă in ochi 
îmi rostesc cuvîntul lără greș, 
oamenii chicotesc și cască ? 
Pentiu că- sini negiu oare?

Rugăciune
C;»»d irint de trudă
mu alungesc seara pe lutul colibei mele
și privesc in tavan,
imognu se fes lără contenire și se mișcă: 
sbenguindu-se, cu voci mari, copii — 
adolescenți cufundați in tăcere, 
lele șt bărbați sub ploile lunii de vară 
femei in strălucitoarea clipă a maternității 
butrini tăcuți care privesc din amurg 

în cealaltă lum-
O, doamne, mie atotlipsitului, 
di-mi cuvinte, numai cu\ iute.
Visele să le pot urni 
din ncliință la viață.

în românește de Iv. MART1NOVKT
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VIAȚA INTERNAȚIONALAale Consiliului de Miniștri
privind experimentarea

J M

noului sistem de salarizare presă

și majorarea
Conferință

a ambasadorului României 
la Phenian

■
Sesiunea Adunării de Stat

a R. P Ungare
4 Urmare din pap. I

tribuțiilor cc revin fiecăruia. 
Totodată. se creează noi posi
bilități pcnlru promovarea ca
drelor în ierarhia funcțiilor dc 
execuție, in raport de stagiul 
in specialitate, experiența obți
nută în muncă și calitățile ma
nifestate în îndeplinirea sarci
nilor.

Sistemul de salarizare in ad
ministrația centrală este astfel 
alcătuit incit aplicarea lui să 
contribuie la mobilizarea lucră-

lorilor din ministere, alte organe 
centrale, instituții și centrale 
industriale la sporirea răspun
derii Și operativității în înde
plinirea sarcinilor, la creșterea 
competenței in rezolvarea pro
blemelor, la îmbunătățirea acti
vității de îndrumare și control 
a unităților subordonate. In a- 
cest fel va fi sporit aportul a- 
paratului administrației centrale 
la eforturile depuse de între
gul popor pentru înfăptuirea 
programului trasat de col de-al 
X-lea Congres al Partidului Co
munist Român.

PHENIAN 4 (Agerpres). — 
Cu ocazia aniversării zilei de 
6 martie, la Phenian a avut loc 
o conferință de presă in cadrul 
căreia ambasadorul Republicii 
Socialiste România in R.P.D. 
Coreeană, Nicolae Popa, a vor-

bit despre semnificația istorică 
a instaurării primului guvern 
democratic din România și des
pre succesele obținute de po
porul român in anii care au 

trecut de la acest eveniment.

— Corcspon- 
Al. Pintea,

Acord
Re- 
Bri-

t

BUDAPESTA 4. 
dcnlul Agerpres, 
transmite ; In clădirea Parla
mentului din Budapesta, în pre
zența conducătorilor dc partid 
și de slat. în frunte cu Janos 
Kadar, au început miercuri lu
crările primei sesiuni din acest 
an a Adunării de Stat a R. P. 
Ungare. Pe ordinea de zi a ac
tualei sesiuni figurează pre
zentarea și dezbaterea raportu
lui de activitate a Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc Țără-

ncsc Ungar, precum și rapoar
tele procurorului general și al 
președintelui Tribunalului Su
prem al R. I’. Ungare. In ex
punerea sa, președintele guver
nului. Jeno Fock, s-a referit la 
re zultatele 'obținute in dezvol
tarea economici naționale in 
actualul cincinal și în aplica
rea noului mecanism economic, 
precum și la succesele obținute 
in ridicarea nivelului de trai 
și in dezvoltarea democrației 
vieții sociale și de stat.

comunale din Danemarca

în instituțiile
de artă și cinematografie

Consiliul de Miniștri a apro
bat, cu începere de la 1 mar
tie 1970. experimentarea noului 
sistem de salarizare și majora
rea salariilor personalului din 
domeniul artei și cinematogra
fii

Salariile lucrătorilor din a- 
ceste sectoare se majorează, po
trivit prevederilor hotărîrii. cu 
91,9 la sută, care, împreună cu 
majorarea salariilor mici cc a 
avut loc in anul 1967, asigură 
o creștere totală de 13,1 la su
tă De această majorare bene
ficiază un număr de peste 
65 000 de salariați. ale căror 
venituri anuale sporesc cu cea. 
70 milioane lei.

Salarizarea lucrătorilor din 
domeniul artei și cinematogra
fiei se face după principiile a- 
plicate în celelalte ramuri ale 
economiei, cu adaptările cores
punzătoare specificului activită
ții din aceste sectoare. Pentru 
funcțiile de conducere se pre
vede diferențierea salariilor ta
rifare pe genuri de artă și ca
tegorii de unități, iar pentru 
restul personalului artistic di
ferențierea pe genuri de artă 
-și pe clase profesionale, obți
nute pe baza valorii artistice 
individuale. Ca și în celelalte 
sectoare ale economiei națio
nale la salariile tarifare sînt 
cîte un număr de gradații la 
fiecare funcție. Hotărirea pre
vede unele înlesniri pentru ca
ruri excepționale, în ceea ce 
privește promovarea in grada
ții sau acordarea unor salarii 
substanțial mai mari decît cele 
obișnuite pentru cadrele artis
tice de o valoare deosebită.

Salariile pentru muncitori și 
personalul tchnico-administra- 
tiv din unitățile de artă și ci
nematografie sînt stabilite ‘’la 
nivelul celor aplicate funcțiilor 
corespunzătoare din activități și 
ramuri comparabile.

O dată cu aplicarea noului 
sistem de salarizare se vor lua 
măsuri menite să contribuie la 
o mai judicioasă folosire a ca
drelor artistice și a timpului 
lor de lucru, stabilindu-se în 
acest sens sarcinile ce revin fie
căruia în raport cu necesită
țile repertoriului, sau respectiv 
cu producția de filme.

Remunerarea personalului din

instituțiile de artă și cinema
tografie este nemijlocit legală 
de modul de îndeplinire a tu
turor sarcinilor stabilite. Lu
crătorii din unitățile de artă 
și cinematografie beneficiază, 
ca și ceilalți salariați. de gra
tificați! anuale. Se prevăd, de 
asemenea, stimulente pentru 
realizarea unor spectacole de 
înaltă ținută artistică și depă
șirea încasărilor planificate, a- 
cordarea de premii speciale 
pentru realizatorii de filme cu 
conținut social-politic și valoare 
educativă deosebită și alte mă
suri de cointeresare a oameni
lor de artă în rezultatele ob
ținute de instituțiile la care 
lucrează.

Pentru oamenii de cultură și 
artă din instituțiile de specta
cole și concerte, precum și din 
cinematografie, majorarea sala
riilor va reprezenta un puter
nic îndemn pentru realizarea 
unor spectacole și filme dc o 
înaltă ținută îdeologico-artistică 
menite să transmită mesajul 
.și semnificația realizărilor ob
ținute de poporul nostru în 
construcția socialismului, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român.

★
Tot cu începere de la 1 mar

tie, s-a aprobat experimentarea 
noului sistem de salarizare și 
majorarea salariilor personalu
lui din unitățile județene ale 
.Arhivelor de Stat, din unele u- 
nități ale sectorului de asigu
rări sociale, din aparatul local 
al unor organizații și instituții 
cu caracter obștesc.

■Potrivit prevederilor hotăriri- 
lor Consiliului de Miniștri, co
tele de majorare a salariilor 
lucrătorilor din aceste activi
tăți sînt cuprinse între 9,3 și 
11.3 la sută.

Salarizarea se va face și în 
aceste sectoare după principiile 
ce se aplică in întreaga econo
mie, cu adaptările corespunză
toare specificului lor, urmărin- 
du-se sporirea cointeresării 
materiale a lucrătorilor în îm
bunătățirea activității de înde
plinire a sarcinilor ce le revin 
din hotăririle de partid și de 
stat.

(Agcrprcs)

HAGA 4 (Agerpres). — 
prezentanții Olandei, Marii 
lânii și Republicii Federale a 
Germanici au semnat miercuri, 
in mica localitate industrială 
olandeză Almelo, acordul tri
partit privind perfecționarea și 
folosirea metodei ultracontr if ți
gării pentru producerea ura
niului înnobilat Acordul pre
vede construirea a două uzine 
experimentale — la Almelo, în

BRUXELLES 4 (Agerpres). — 
Un nou eșec a fost înregistrat 
la Bruxelles de miniștrii agri
culturii din țările membre alo 
C.E.E., după două zile de dez- 
bateri-maraton, in vederea a- 
doptării în forma sa definiti
vă a regulamentului organiză
rii „pieței comune a vinului" 
și găsirii unor soluții in legă
tură cu supraproducția comu
nitară de unt, griu și zahăr. 
Potrivit datelor oficiale publi
cate la Bruxelles, „cei 
plătesc anual aproximativ 950 
milioane dolari pentru respec
tivele excedente agricole.

In ședința de marți, ministrul 
belgian al agriculturii, Charles 
Heger, a prezentat un plan con- 
ținînd un -- - -------------
problema 
cest plan 
categorică 
R.F.G.

șase’

minicompromis în 
excedentelor. Dar a- 
a intîmpinat opoziția 
a Franței, Italiei și

Olanda, și la Capenhurst, in 
Marca Britanic — ajungînd fie
care, pină în 1972, la capacita
tea anuală de 50 tone uraniu 
înnobilat.

Purtătorii de cuvînt ai celor 
trei țări semnatare ale acordu
lui au declarat că uraniul în
nobilat va fi folosit numai în 
scopuri pașnice și că tratatul 
ouprinde asigurări împotriva u- 
tilizării lui pentru proliferarea 
armamentului nuclear.

Delegația franceză a declarat 
că măsurile pe care le com
portă acest plan tind să dimi
nueze cu 3 la sută veniturile 
crescătorilor de vaci de lapte, 
în timp ce menține intacte pe 
cele ale producătorilor de ce
reale și nu reduce decît cu 1 
la sută veniturile cultivatorilor 
de sfeclă de zahăr. Or, Jacques 
Duhamel, ministrul francez al 
agriculturii, a subliniat întot
deauna că tocmai' acestor două 
sectoare trebuie să li se im
pună anumite sacrificii. La rin
dul lor, italienii s-au opus re
ducerii cotelor de producție la 
zahăr, iar vest-germanii s-au 
declarat împotriva reducerii 
prețurilor la grîu.

In consecință, noul plan de 
compromis a fost respins de 
majoritatea dolegaților.

DECLARAȚIILE
LUI WILLY BRANDT

TIRGUL DE PRIMĂVARĂ

COPENHAGA 4 (Agerpres. — 
La Copenhaga ou fost dale pu
blicității rezultatele alegerilor 
comunale și departamentale la 
care au luat parte aproximativ 
3 milioane și jumătate de ale
gători. Principalul beneficiar al 
acestui scrutin este Partidul 
social-democrat, condus de fos
tul premier Jens Otto Krag, 
căruia l-au revenit 41,5 la sută 
din voturile exprimate. Rezulta
tele oficiale pe ansamblul celor 
277 do comune și 14 departa
mente este următorul : Partidul 
social-democrat a obținut 981 713

voturi; Partidul popular-socia
list — 80 333, Partidul socialii» 
de stlnqa — 14 641 și Partidul 
Comunist — 24 953 voturi. Par
tidele actualei coaliții guverna
mentale au obținui următoarele 
voturi : 
224 136.
rian —
valor — 479 895 voturi. Pentru 
prima oară din 1966, sodal-de- 
mocratii au oblinut majoritate-a 
absolută în Consiliul munici
pal al orașului Copenhaga, <>b« 
tinind 31 de locuri din cele 31

Partidul
Partidul

454 465, Partidul conser-
- 479 895 voturi.

radica'. — 
llberal-agra-

DE LA LEIPZIG
BERLIN 4 (Agcrprcs). — La 

conferința de presă organizată 
cu prilejul tradiționalului Tirg 
de primăvară de la Leipzig, 
Horst Solie, ministrul pentru 
probleme economice externe al 
R. D. Germane, a declarat că 
printre țelurile politicii țării 
sale se numără și organiza
rea și dezvoltarea relațiilor e- 
conomicc externe pe baza ega
lității în drepturi, respectului 
și recunoașterii reciproce, pre
cum și avantajului reciproc.

El a scos în evidență cola-

borarea economică frățească cu 
țările socialiste, subliniind că 
aceasta va continua pe o treap
tă calitativ superioară. Au fosb 
elaborate măsuri pentru dez
voltarea în continuare a cola
borării economice cu aceste 
țări „in direcția unei largi co
operări științifice și de pro
ducție care depășesc cu aproa
pe 40 la sută volumul contin
gentelor de mărfuri prevăzute 
în acordurile comerciale pe 
termen lung din perioada 19G6-

Consfătuire a specialiștilor 
din învățămîntul superior

In capitala Ungara se desfășoară lucrările consfAtuirlt 
specialiștilor din domeniul învă|ămintului superior din unele 
țări socialiste europene, la care participă rcprwentan|l al 
ministerelor de invățămînt superior, ai unor univeraltAțl >*. 
institute de cercetare științifică din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Polonia, România, Ungaria și Uniunea So
vietică. Consfătuirea are ca scop efectuarea unui schimb 
de păreri și experiență in problema structurii invflțfimîn- 
tului superior din țările respective in condițiile revoluției 
tehnico-științifice.
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talgia vibrantă a compoziției 
sale Paiața. Aceeași notă ca
racteristică a însoțit și in
terpretarea 
Mălineanu 
sești dar
Scara de concurs s-a înche
iat cu evoluția reprezentan
tei Elveției, Francine. Noua 
„Midinette" a adus o notă 
proprie în interpretarea com-

melodiei lui H. 
„O fată mai gă- 
un prieten nu“.

poziției „Trecea fanfara mi
litară" de Temistocle Popa și 
în cintecul ei natal „Partea 
bună a vieții".

Partea a doua a progra
mului a cuprins 3 recitaluri 
„hors concours". Primul, sus
ținut de Luminița Dobrescu 
ciștigătoarea de anul trecut 
a marelui trofeu Cerbul de 
aur, a dovedit gama largă de 
posibilități ale interpretei ca
re a nuanțat cu ușurință 
sensurile dramatice ale liri
cii melodiilor incluse în re
pertoriu.

O adevărată sărbătoare a 
cîntecului a constituit-o evo
luția vedetelor internaționale 
Memphis Slim și Josephine 
Baker. Memphis Slim a re
constituit pe scena festivalu
lui istoria blues-ului, inter- 
pretind cele mai semnificati
ve compoziții ale genului. 
La rindul său, Josephine Ba
ker a cucerit aplauzele spec
tatorilor prin farmecul cu ca
re a interpretat unele din 
melodiile sale de succes.

LONDRA 4 (Agerpres). — La 
sfirșitul convorbirilor oficiale 
vu primul ministru Harold Wil
son, cancelarul Republicii Fe
derale a Germaniei, Willy Bran
dt, a ținut o conferință de pre
să în cadrul căreia a făcut o 
serie de precizări în legătură 
cu problemele discutate cu ofi
cialitățile britanice. Referindu-se 
la Piața comună, Brandt a de
clarat că interlocutorul său s-a 
străduit să-l asigure de since
ritatea intențiilor guvernului 
britanic în ce privește candi
datura Angliei la C.E.E. In tim
pul convorbirilor, a spus Brandt, 
s-a discutat îndelungat asupra 
modalităților și calendarului 
viitoarelor negocieri în aceas
tă problemă, care ar putea du
ra aproximativ un an. Ele vor 
avea un caracter pur economic 
a adăugat Brandt.

Wilson și-a exprimat dorința 
ca Marea Britanie să fie nu nu
mai informată pe deplin, ci șl 
consultată de fiecare dată cind 
Consiliul Ministerial al Pieței 
comune dezbate probleme le
gate de viitorul politic al Eu
ropei occidentale. Asupra aces-

tel chestiuni, poziția vest-ger- 
mana, similara cu cea a Fran
ței. este că discuțiile de ordin 
politic cu candidații la C.E.E. 
nu vor putea să se desfășoare 
decît paralel cu negocierile eco
nomice. și nu înainte ca aces
tea să înceapă.

Răspunzînd unei întrebări, 
Brandt a precizat că în ori ce 
caz problema creării unui gu
vern supranational sau fede
ral al Europei occidentale va 
trebui să fie rezolvată de ge
nerațiile viitoare. în altă ordi
ne de idei, cancelarul vest-ger- 
man a menționat că s-a ajuns 
la un acord pentru soluționarea 
problemei financiare pe care o 
ridică retrimiterea în R.F. a 
Germaniei a celei dc-a șasea 
brigăzi a armatei britanice. El 
a lăsat să se înțeleagă că R.F.G. 
va suporta cheltuielile de între
ținere a acestei brigăzi, care 
numără aproximativ 5 000 de 
oameni. Ministrul vest-german 
al apărării, Helmult Schmit, se 
va deplasa luna viitoare la 
Londra pentru perfectarea aces
tui acord.

. —^CURT
MUNICIPALITATEA DIN 

TOULON și Asociația de prie
tenie Franța-România au or
ganizat. în holul primăriei din 
acest oraș, o expoziție intitu
lată : „România de azi și vesti
gii daco-romane“.

U I R E
Anul trecut, vulcănenii din 

cartierul Coroești au primit, pe 
Lingă tradiționalul mărțișor, 
unul mult așteptat. Exact de 1 
martie s-a deschis complexul 
comercial dLn cartier. De atunci 
și pină in prezent locuitorii 
cartierului au fost mereu mul
țumiți de modul în care au fost 
serviți de Maria Cocotă. Dumi
tru Ștefoane, Elena Tudoran,

Bogățan, Iosif Baci și 
salariați din cadrul

Eugenia 
ceilalți __
complexului. In semn de atenție 
li se oferă de către locuitori, 
in loc de mărțișor, aceste rîn- 
duri cu urarea să practice me
reu o deservire promptă .și ci
vilizată.

Maria RASA 
Vulcan

e
NAVA SOVIETICA DE CER

CETĂRI oceanografice „Viteaz" 
a pornit din Vladivostok pen
tru a începe o nouă misiune 
de cercetări științifice. Expedi
ția, condusă de geograful so
vietic Valeri Kobîlin, va cu
prinde specialiști din Uniunea 
Sovietică, Japonia și R.P.D, 
Coreeană, care vor efectua cer
cetări comune în Marea Japo
niei.

Pionierii fac cunoștință 
cu istoria

Tn cadrul manifestărilor pionierești prilejuite de sărbă
torirea unui sfert de veac de la instaurarea primului guvern 
democratic din România, zilele trecute a avut loc la Casa de 
cultură din Petroșani o intîlnire intre elevi ai școlilor din 
localitate și tov. Iosif Cotoț. membru al biroului Comite
tului municipal de partid. O intîlnire asemănătoare a avut 
loc in ziua de 3 martie, la clubul din Petrila intre peste 300 
de elevi din oraș și minerul pensionar Kopetin Geza. Elevii au 
ascultat o expunere a tovarășului Kopetin Geza despre eve
nimentele premergătoare zilei de 6 martie 1945.

Aviația egipteană a între
prins marți un raid de bom
bardament asupra pozițiilor 1 
ocupate de forțele israeliene 
în sectorul sudic al Canalu
lui de Suez, a declarat la 
Cairo un purtător de cuvînt 
militar, citat de agenția MEN. 
Raidul, a precizat el, a avut 
drept scop să împiedice efor
turile israeliene de a-și con
solida pozițiile în sectorul 
respectiv.

Acest bombardament a fost 
confirmat oficial la Tel Aviv.

CURT

HELVETICE

rămi-

$
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FRANȚA ’ O dată cu topirea zăpezii și căderea ploilor, 
apele Senei au un nivel ridicat, pe tot parcursul. Cota ma
ximă a și fost atinsă in regiunea pariziană, unde toate 
cheiurile sînt inundate, la fel și un depozit de nisip pe 
cheiul Grenelle.

In foto : Aspect din parcul de pc cheiul Senei.

PURTĂTORUL DE CUVÎNT 
AL CASEI ALBE, Ronald Zie
gler, a declarat că președintele 
Nixon nu a luat încă nici o 
hotărire in legătură cu cere
rea formulată de Israel pentru 
achiziționarea 
do vînătoare 
tom”.

a 50 de avioane 
de tipul „Phan-

a avut loc plena-LA SOFIA .
ra Comitetului Central al Par
tidului Comunist Bulgar, care 
a dezbătut direcțiile de bază 
ale repartizării teritoriale a 
forțelor de producție în Bul
garia în următorii 15—20 ani. 
Raportul în această problemă 
a fost prezentat de Stanko To
dorov, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.C.B.

După dezbateri, plenara a a- 
doptat, in unanimitate, o hotă
rire.

LA PNOM PENII au fost 
date publicității notele adresa
te de Ministerul Afacerilor Ex-, 
terne al Cambodgiei Ambasa
dei S.U.A. din capitala khmeră, 
în care se protestează împotri
va a numeroase provocări ar
mate înregistrate în ultimele 
zile la frontiera Cambodgiei cu 
Vietnamul de sud. După cum 
se menționează în documentele 
amintite, în repetate cazuri au 
fost supuse tirului artileriei a- 
mericano-saigonezc o serie de 
localități de frontieră. în ur
ma acestor atacuri fiind înre
gistrați morți și răniți în rin
dul populației civile cambod
giene.

LA OTTAWA a fost semnat 
un protocol care prelungește 
pină in anul 1972 valabilitatea 
acordului comercial canadiano- 
sovietic, anunță agenției TASS. 
La semnare, părțile și-au expri
mat satisfacția față de înțele
gerea realizată și speranța că 
ea va contribui la dezvoltarea 
comerțului dintre cele două 
țări.

ADMINISTRAȚIA NAȚIO
NALA PENTRU AERONAUTI
CA și cercetarea spațiului cos
mic (N.A.S.A.) a anunțat că 
anul viitor va încerca să pla
seze două vehicule spațiale jn 
jurul planetei Marte. Fiecare 
dintre aceste nave, dotate cu 
aparataje și camere de luat ve
deri, vor transmit ' pe Pămînt 
date, privind suprafața plano 
tei observate de la o distanță 
dc aproximativ 1G00 km. Se 
intenționează studierea mai a- 
mănunțitâ a anumitor zone dc 
pe „Planeta roșie", care par să 
se schimbe in funcție dc ano
timpurile marțiene.

Spania cunoaște începînd 
de marți o nouă și puternică 
mișcare grevistă. In bazinul 
carbonifer Asturia, 6 000 de 
mineri, aparținind întreprin
derii de stat „llunosa", se a- 
flă in grevă, in semn de pro
test față de întreruperea ne
gocierilor angajate în vede
rea reînnoirii contractelor co
lective de muncă. La Barce
lona, 2 500 de muncitori ai 
firmei metalurgice „Maquinn- 
ria Terrestre y Maritima*' au 
încetat de asemenea, lucrul 
in semn de protest împotri
va tărăgănării negocierilor 
privitoare la încheierea unui 
nou contract colectiv de mun
că. Greve similare au mai a- 
vut loc în 
marți și la 
„Aeg-Telefunken", 
rasa, la 
Esteban" 
la unele 
prinderii 
I'elguera*'

cursul zilei de 
întreprinderea 

din Tar- 
firma „Industriaș 
din Pampeluna și 
ateliere ale Intre- 
siderurgice 
din Asturia.

ȘAPTE PERSOANE au pierit 
în inundațiile și alunecările de 
teren provocate de ploile toren
țiale intr-un cartier periferic 
al capitalei venczuelene, Cara
cas. Alte sute de persoane an 
fost obligate să-și părăsească 
locuințele distruse ori amenin
țate de distrugere.

1o^ldlorind PTin Elveția în 
1826 — de la Constanța la 
Geneva, prin Ziirich, Berna 
și Lausanne — marele logo
făt Diriicu Golescu nota cu 
satisfacție fertilitatea livezi
lor „ca la blagoslovitul pă- 
mîn/ al Valahiei", hărnicia 
locuitorilor Juma rînduialâ"' 
Și. m orașul lui Jean Jac
ques Rousseau, „ o soțiela 
de oameni invățați, ce tot
deauna să- chibzuiesc despre 
descoperirea și Înlesnirea 
meșteșugarilor, și măcar pen
tru oricare nou ce va putea 
fi spre folosul obștii".

Tara lui Wilhelm Tell 
continuă să genereze, după 
aproape un secol și jumăta
te, aceleași durabile consta
tări călătorilor de pretutin
deni. Și dacă dincolo de or
ganizare și structuri ajungi 
la un paradox, este acela din
tre componentele ultramoder
ne ale vieții, și totuși, cal
mul aproape patriarhal al a- 
ceslel vieți. Ritmul indus
triei sau al transporturilor, 
viteza de circulație a infor
mațiilor, solicitarea lumii ex
terioare pot crește, ritmul 
vieții omului rămine insă a- 
celași, al impresia că elve
țianul se apără de alienare 
prin menținerea tiparelor și 
măsurilor moștenite — orele 
de masă, zilele de odihnă, pe
rioadele de concediu 
nind aceleași. In orice punct 
al Elveției le frapează armo
nia realizată Intre om și na
tură, simbioza dintre civili
zația modernă și peisajul in 
care apa, pădurea și Întinde
rile imaculate ale zăpezii se 
repetă In multiple fațete, mo
delat și supus după nevoile 
Și dorința unor Întreprinză
tori inventivi.

Elveția este înainte de toa
te o țară a biruinței omului 
asupra vitregiei naturii. Căci 
natura nu a fost de loc ge
neroasă cu această țară. Cea 
mai marc parte din suprafața 
ei este total neproductivă, 
fiind acoperită cu lacuri, ghe
țari șl zăpezi veșnice, astfel 
incit doar o treime a solu
lui este utilizabilă pentru pro
ducția agricolă și industrială 
și pentru marile centre ur
bane. Subsolul este și mai 
sărac, ținind seama că prin
cipalele materii prime in
dustriale — cărbunele, fierul, 
petrolul — lipsesc cu desă
vârșire. Doar producția de e- 
nergie electrică. lemnul și 
industria cimentului compen
sează absența materiilor pri
me. Și tocmai o astfel de ța
ră. cu un astfel de păminl. 
a reușit să devină, datorită 
muncii asidue, cultului per
severenței și vredniciei, dar 
și datorită unor condiții isto
rice favorizante — Elveția 
n-a purtat războaie in inte
riorul și in afara granițelor 
sale dc peste 450 de ani — o 
imagine grăitoare a izbtnzii 
chibzuinței omenești.

E adevărat, cum ajungi in 
Elveția ai senzația că agitația, 

•zaomotui. frica de hoți se 
opresc brusc și fn schimb a- 
pare o liniște care impune 
resnect. Am poposit pe aceste 

i meleaguri la stirșil de lanua- 
rie. bogat in ninsori mal ales 

i l>e vlrlurilc troienite ale Al- 
1 pilor, decit in elegantele ți 
; ospitalierele orașe helvetice. 
i Căci in aceste orașe, In spe- 
J cial cele situate pe malul la- 
i cuiul Leman, Lausanne șl Ge-

neva. zăpada este mai de
grabă un decor efemer, re
pede Îndepărtai de mijloa
cele mecanizate de aurdțire 
a orașului. Călătorul poposit 
pentru prima dată șl pentru 
puțină vreme pe străzile ma
rilor orașe elvețiene este 
de-a dreptul stupefiat de des
fășurarea circulației. Pietonul 
aici e suveran, iar gestul de 
a-i acorda prioritate in orice 
împrejurare nu surprinde pe 
nimeni. Strada comercială — 
° adevărată expoziție fără 
sfirșit, unde poți găsi la pie
rde cele mai diverse o ga
ma inimaginabilă de măt ur! 
din lumea Întreagă.

Am avut agreabila oca
zie să tiu oaspete a două din
tre cele mai reprezentative 
cantoane elvețiene: Valais 
șl Vaud. Timp de peste o 
sdp/ămind, m-am bucurat, Îm
preună cu mii și mii de lo
calnici — funcționari, slu- 
denți, elevi — de excelentele 
condiții puse la dlsDoziția tu
riștilor in cochetele stațiuni 
montane. Dar nu numai faci
litățile și confortul turislia 
au adus renume acestor me
leaguri. Unul din cele mai 
cunoscute și apreciate can
toane elvețiene în ce priveș
te amabilitatea oamenilor, fru
musețea și varietatea peisa
jului este Valais. Căci. In
tr-adevăr, dacă vrei sd cu
noști țara de piatră din ini
ma Alpilor și ln același timn 
valea Ronului, atunci te În
drepți spre canionul Valais, 
hind ca suprafață unul din-
tre cele mai întinse din El- C 
veția. •.

l alais-ul este țara Zermatt- ’Z 
ului — punctul zero de la .** 
care a pornit alpinismul, este "5 
tara Cervîn-ului și a lui Mon- 
le Rosa (țel suprem al mari- Z- 
lor alpiniști ai lumii), regiu- 'Z 
ne cu mari resurse turistice. î;

lama, pe pantele înzăpezi- > 
le ale Cervin-ului, stațiunile < 
celebre Craus, Verbier. hlon- > 
lana atrag, an de an, un nu
măr mare de amatori ai spar
turilor de iarnă.

Am fost pentru cîteva zi
le oaspetele cochetei sta
țiuni Verbier. Oficialitățile 
locale cu care am discutat 
mi-au relatat, fără să-și ascun
dă mîndria, că această Irea
litate. devenită astăzi cele- £ 
Ord. nu era decit un mic sat v 
de munte in urmă cu 15—20 3 
de ani. Verbier figurează In R 
prezent, printre candldații or- «J 
ganizatorilor viitoarelor Jo- X 
curi Olimpice. g

Am [ost martorul aglome- 3 
rarilor, un fenomen exl’em 3 
f^e r2r Jn Elveția, la sfirșit «J 
de săptămină, cind trenurile S 
cu cremalieră care uică pe v 
munte, autocarele, telelerlce- 3 
le, skillllurile sini asaltate de M 
zeci de mii de turiști. Se a- 
preciază că numai In Valais M 
sînt 230 de agregate mecani- vț 
ce pentru ascensiuni. Pe & 
schiuri sau ln automobile, tu- S 
riștil străbat fără încetare a- 
cest ținut, pină mai ieri „cel S 
mal Închis" dintre eanloanele v 
elvețiene. 3

Am părăsit Valais cu cele V 
moi vii și plăcute Impresii, 
cu imaginea unul popor har- fi 
n/e gala ortolnd si 011 Am- jS 

să-țl Hnfl In 3 
mlndrl. asa- S 
imprimat «•- 3 
șl Ițumruețec. fi

belul pe buze 
ajulor, oameni 
pra edrora s-o 
va dh: măreția 
peisajului In tare Irâlese
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