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Vizita președintelui
Republicii Turcia, Cevdet Sunay

începerea convorbirilor oficiale
La Palatul Consiliului de Stat 

au început marți dimineața con
vorbirile oficiale intre președin
tele Consiliului de Stal al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Turc.a Cevdet 
Sunay.

La convorbiri participă, din 
partea română. Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri, Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat. Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe. Cornel 
Burtică, ministrul comerțului 
exterior, Vasile Gliga. adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne. Grigore Geamănu. ambasa
dorul României in Turcia. Geor
ge Marin, director in Ministe
rul Afacerilor Externe.

Din partea turcă participă 
Ihsan Sabri Caglayangil. minis

trul afacerilor externe, Kamu
ran Gurun, ambasadorul Tur
ciei in România, Cihat Alpan, 
secretar general al Președinției 
Republicii, Oktay Ișcen, minis
trul plenipotențiar, șeful Depar
tamentului informațiilor din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Erdem Erner. director general 
in M.A.E., Selcuk Korkud, di
rector general ad-interim in 
Ministerul Afacerilor Externe.

In cursul convorbirilor au fost 
abordate probleme privind e- 
voluția relațiilor de bună ve
cinătate și colaborare priete
nească între cele două țări, 
perspectivele de dezvoltare a a- 
cestora, precum și principalele 
aspecte ale situației internațio
nale. S-a relevat cu satisfacție 
că. îndeosebi in urma vizitei

in Turcia a președintelui Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
relațiile dintre cele două țări 
au cunoscut o evoluție ascen
dentă pe tărim economic, teh
nic, științific, cultural și turis
tic. evidențiindu-se noi posibi
lități de amplificare a relațiilor 
bilaterale in avantajul ambelor 
popoare, al colaborării și coope
rării internaționale. In acest 
context, a fost evidențiată utili
tatea încheierii unui acord co
mercial de lungă durată între 
cele două țări.

Au fost relevate, de aseme
nea, colaborarea fructuoasă a 
celor două state in cadrul di
feritelor organisme internațio
nale. necesitatea conlucrării lor 
în continuare pe arena interna
țională, în interesul consolidă
rii păcii și al destinderii.

Cei doi președinți au avut un 
amplu schimb de păreri asu
pra unor probleme majore ale 
vieții internaționale actuale — 
securitatea europeană, relațiile 
interbalcanice, evenimentele din 
Orientul Apropiat, situația din 
Cipru, războiul din Vietnam.

In spiritul ideilor păcii și 
coexistenței intre statele cu o- 
rinduiri sociale diferite, s-a sub
liniat de ambele părți necesi
tatea îmbunătățirii climatului 
politic în lume. în spiritul 
principiilor unanim recunoscu
te ale dreptului internațional, 
de respectare a independenței 
și suveranității naționale, ega
lității in drepturi, neamestecu
lui în treburile interne.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, de în
țelegere reciprocă.

(Agerpres)
Fără „hei-rup !"

Instalație pentru curățirea 
bazinelor de apă din subteran

Pină mai zilele trecute, 
curățirea bazinelor de colec
tare a apelor din subteran 
la mina Aninoasa se făcea 
manual, cu gălețile, folosin- 
du-se în acest scop 4 posturi 
pe zi și putindu-se încărca 
maximum 16 vagonetc de 
nămol pe schimb. Incepind 
din II aprilie, această opera
ție se efectuează mecanizat, 
datorită punerii in aplicare 
a unei inovații realizate de 
maistrul mecanic Iosif Nagy 
de la sectorul electromecanic 
și muncitorul Aurel Bucurete 
din cadrul sectorului de 
transport al minei. Este 
vorba despre o instalație ce 
se compune dintr-un lanț

elevator, un cadru metalic 
dc susținere montat pe o 
platformă mobilă și un motor 
electric de acționare de 5,5 
kW. întreaga construcție me
talică a instalației a fost 
realizată din materiale re
cuperate. Fiind mobilă (mon
tată pe un cărucior-plalfor- 
mă), instalația poate fr trans
portată in subteran de la 
un bazin de apă la altul, 
acolo unde e nevoie. Prin u- 
tilizarea ei se reduce 1 post 
Pe zi la bazinele de apă din 
subteran, iar randamentul de 
curățire a sporit considerabil 
ajungindu-se să se încarce 
acum cîte 50 vagonete de nă
mol pe schimb.
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Recepția oferită 
de președintele 

Consiliului 
de Stat

Președintele Consiliului de 
Stat. Nicolae Ceaușescu. și so
ția sa. Elena Ceaușescu. au o- 
ferit marți seara, o recepție în 
onoarea președintelui Republi
cii Turcia, Cevdet Sunay, și a 
soției sale, Atifet Sunay.

La recepție au luat parte Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, cu so
ția, Elena Maurer. Emil Bod- 
zaraȘr -Paul .Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Ilie Verdeț, 
Constantin Drâgan. Emil Dră- 
gănescu. Janos Fazekas. Manea 
Mănescu. Dumitru Popa, Dumi
tru Popescu. Leonte Râutu, Va
sile Vilcu, Ștefan Voitec. Iosif 
Banc. Petre Blajovici. Miron 
Constantinescu. Mihai Dalea, 
Ion Ioniță, Mihai Marinescu și 
Ion Pățan. vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Corne
liu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe, membri ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții cen
trale. academicieni și alți oa
meni de știință, artă și cultură, 
generali, șefi ai cultelor din 
România, ziariști români și 
străini

Au participat Ihsan Sabri 
Caglayangil, ministrul afaceri
lor externe, Kamuran Gurun, 
ambasadorul Turciei la Bucu
rești, Cihat Alpan, secretar ge
neral al președinției republi
cii. și celelalte persoane ofi
ciale care îl însoțesc pe pre
ședintele Republicii Turcia, in 
vizita sa oficială in țara noas
tră.

Erau prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Recepția s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Acord asupra 
constituirii 

comisiei 
economice

româno-turce
In urma acordului intervenit 

intre guvernele Republicii So
cialist'. România și Republicii 
Turcia, in cursul dimineții dc 
marți a avut loc. la Palatul 
Consiliului de Stal, schimbul 
de scrisuri intre ministrul afa
cerilor externe al României, 
Corneliu Mănescu. și ministrul 
afacerilor externe al Turciei, 
Ihsan Sabri Caglayangil pri
vind instituirea Comisiei mix
te economice româno-turce.

Com’sia creată va avea ca 
sar. ;nă principală să \egheze 
la înfăptuirea proiectelor de 
colaborare și la aplicarea dife
ritelor acorduri și aranjamente 
încheiate în domeniile econo
mic, industrial și tehnic; să 
exploreze noi posibilități și noi 
domenii de colaborare, să cau
te mijloacele apte de a facilita 
contactele intre organizații și 
întreprinderi din cele două 
țări; să organizeze consultări 
bilaterale asupra problemelor 
economice de interes comun 
etc.

Potrivit acestor documente, 
cele două guverne, de comun 
acord, pot încredința Comisiei 
mixte economice negocierea ori
căror acorduri economice și co
merciale dintre cele două țâri. 
Este prevăzută, dc asemenea, 
posibilitatea creării de subco
misii in vederea studierii unor 
probleme specifice. (Agerpres)

La Hidrocentrala de pe Argeș
In după-amiaza zilei de 

marți, președintele Republi
cii Turcia, Cevdet Sunay, și 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
au vizitat Hidrocentrala de 
pe Argeș.

Cei doi șefi de state au 
fost însoțiți din partea româ
nă de Manea Mănescu, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Emil Drăgănescu, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
aJaefcr'.k>r externe, Grigore 
Geamănu, ambasadorul Ro-'*' 
mâniei la Ankara, iar din 
partea turcă de Ihsan Sabri 
Caglayangil, ministrul aface
rilor externe. Kamuran Gu
run. ambasadorul Turciei în 
România, și de alte persoane 
oficiale care însoțesc pe pre
ședintele turc în vizita ofi
cială in țara noastră.

Ora 16. Inalții oaspeți so
sesc in apropierea marii hi
drocentrale cu un elicopter 
special. La coborîre pe pla
toul natural de la poalele 
munților, oaspeții sint salu
tați de Gheorghe Năstase. 
președintele Consiliului popu
lar al județului Argeș și de 
alți reprezentanți ai organe
lor locale. Este de față mi
nistrul energiei electrice, Oc
tavian Groza.

Mii de locuitori din împre
jurimi, bucuroși de cinstea 
de a avea ca oaspeți pe cei 
doi șefi de state, aplaudă cu 
multă căldură. Un grup de 
tinere îmbrăcate în pitorești 
costume argeșenc oferă flori.

Președintele Turciei și pre
ședintele Consiliului de Stat 
al României sînt invitați să 
viziteze Complexul hidro
energetic de pe Argeș. Un 
prim popas se face la cen
trala subterană — locul pre
facerii apelor Argeșului în- 
tr-un fluviu de energie și lu
mină. Pe fațada blocului ad
ministrativ al centralei sub
terane este înscrisă în lim
bile română și turcă urarea 
..Bine ați venit stimați oas
peți".

Sint arborate, de aseme
nea, drapelele de stat âlc 
celor două țări.

In fața unei diorame cu 
schema amenajărilor hidro
energetice de pc riul Argeș, 
inginerul Nicolae Badea, di
rectorul exploatării de cen
trale hidroelectrice — Argeș, 
dă explicații asupra caracte
risticilor tehnice și capacității 
de producție a salbei de hidro
centrale de pc cursul acestui 
rîu.

Complexul hidroenergetic 
de pe Argeș a fost conceput 
și realizat integral de către 
specialiștii noștri. Istorii 
construcției consacră soluții 
și metode de lucru originale, 
constituind un important e- 
xamen al maturității tehnice 
a energeticienilor români. 
Constructorii raportează cu 
mîndrie realizarea în arc du
blu a unui baraj înalt de 165 
metri, amenajarea unui lac de 
acumulare care strînge a- 
proape o jumătate de miliard 
metri cubi de apă, captarea 
a zece cursuri de apă de 
pe o întindere de aproxima
tiv 74 000 hectare, amplasa
rea uzinei propriu-zise in 
subteran, dirijarea Argeșului 
în zona centrală pe o nouă 
albie subpămînteană lungă de 
11 km. crearea unei vaste 
rețele de conducte și tuneluri.

Președintele Cevdet Sunay 
ascultă cu interes informa
țiile oferite, cere explicații, 
urmărind apoi la machetă 
datele tehnice asupra pute
rii instalate a hidrocentralei, 
a amplasamentului principa
lelor obiective din compo
nența ei și a caracteristici
lor agregatelor. Gazdele in
formează pe oaspeți că rea
lizarea acestui important 0- 
biectiv hidroenergetic a creat 
posibilitatea construcției în 
aval și amonte a încă zece 
„hidrocentrale pui" de puteri 
mai mici, din care patru se 
află în funcțiune.

Oaspeții coboară apoi sub 
străvechea albie a rîului la 
centrala electrică aflată la 
104 m adincime. Se parcurge 
galeria de acces — o ade
vărată operă de artă tehnică

— în lungime de 100 m, a- 
jungîndu-sc in zona trans
formatoarelor de înaltă ten
siune. Un popas mai îndelun
gat se face in sala mașinilor, 
unde cele patru hidroagre- 
gate de cite 55 MW aflate 
in funcțiune, transformă to
rentul de apă in energie e- 
lectrică. Sint oprite și apoi 
pornite două dintre hidro- 
agregate, demonstrind înal
tul nivel tehnic de dotare, 
gradul inaintat de automati
zare. care permit dirijarea 
uriașului complex subteran 
de la un obișnuit și modern 
panou de comandă. Președin
tele Republicii Turcia urmă
rește cu viu interes schema 
desfășurării întregului proces 
industrial.

Pe parcursul vizitei, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, prezintă 
oaspetelui perspectivele de 
dezvoltare a industriei noas
tre energetice în următorii 
ani, parte integrantă a vastei 
opere de industrializare so
cialistă a României.

„Este o impresionantă rea
lizare tehnică" — a spus pre
ședintele Cevdet Sunay. a- 
dresînd cuvinte elogioase con
structorilor, tuturor celor ca
ro au dat viață acestui o- 
biectiv industrial, elogii ex
primate și prin cuvintele 
scrise în Cartea de onoare a 
hidrocentralei.

In continuare, coloana ma
șinilor oficiale străbate spec
taculosul drum ce urcă la 
barajul Vidraru, baraj care 
prin dimensiunile sale ocupă 
locul al noulea în lume și al 
oinoilea în Europa.

După vizitarea barajului 
Hidrocentralei de pe Argeș, 
președintele Republicii Tur
cia, Cevdet Sunay, și pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușesou, 
împreună cu pcrsonalitățilo 
ce i-au însoțit, în aplauzele 
miilor de locuitori, care-i 
așteptau să-i salute la ple
care, se urcă la bordul eli
copterului îndreptîndu-se spre 
Capitală.

Nicolae DKAGOȘ 
Mircea S. IONESCU

O „moștenire" anacronică de
care trebuie să se debaraseze
neîntîrziat mina Vulcan —

PRODUCȚIEI
Cititorii noștri poate își mai a- 

mintesc de articole cu tema de 
genul celei enunțate în titlul de 
mai sus, publicate în cursul 
anului trecut în legătură cu 
activitatea minei Vulcan. Dacă 
revenim și în 1970 cu tratarea 
unei asemenea teme, din ace
lași colectiv de muncă, nu e o 
întîmplare. Dimpotrivă.

Colectivul minerilor de la 
Vulcan a trecut pragul acestui 
an purtînd pe umeri povara a- 
păsătoare a unui bilanț negativ 
încheiat pe anul 1969 ca urma
re a unui șir de nerealizări în 
producție, de eșecuri în ducerea 
la îndeplinire a sarcinilor de 
plan. Nu le vom înșira pe toate, 
ci ne rezumăm numai a arăta 
că cele 90 000 tone de cărbune 
cu cit a rămas anul trecut da
toare mina Vulcan față de sar
cinile de plan au înclinat serios, 
în sens negativ, balanța reali
zărilor la majoritatea indicatori
lor economici pe exploatare — 
productivitatea muncii, preț de 
cost, cheltuieli pe 1 000 lei pro
ducție marfă, beneficii — deter- 
minînd o eficientă economică 
scăzută, sub posibilitățile co
lectivului. Și mai precizăm un 
lucru : minusul acesta atît de 
mare a fost generat, in mare 
■măsură, de racilele unei pro
ducții ncritmice, oscilante și 
nesigure de la o zi la alta.

Desigur, deficientele și neajun
surile au abundat, dar tot itît 
de multe au fost și învățămin

tele, concluziile ce s-au înfăți
șat colectivului minei o dală cu 
bilanțul infructuos încheiat la 
finele anului. Au ținut seama 
de aceste învățăminte, le-au 
pus la inimă, au căutat să le 
aplice în condițiile sarcinilor 
și exigentelor sporite din noul 
an, comitetul de direcție, orga
nizațiile de partid. sindicat și 
U.T.C., cadrele tehnico-ingine
rești, întregul colectiv al mi
nei ?

Mina Vulcan a realizat și de
pășit sarcinile de plan pe tri
mestrul I a.c. cu 140 tone, a 
îmbunătățit calitatea produc
ției reducînd conținutul de ce
nușă în cărbunele extras cu 
2,2 puncte fată de norma in
ternă admisă. Dar aceste suc
cese de ansamblu sînt oare de 
natură să mulțumească colec
tivul, să justifice posibilitățile 
sale? Evident că nu. Depășirea 
de plan la prima scadență tri
mestrială putea fi mai substan
țială, mai convingătoare, iar 
dacă nu a fost așa e din vina 
acelei „moșteniri** nefaste enun
țate in titlul acestor rînduni — 
NERITMICITATEA PRODUC
ȚIEI — soldate pe luna martie 
cu o rămînere sub plan de 737 
tone cărbune. Și ceea ce e mai 
rău e că și în trimestrul II s-a 
pășit plătind tribut neritmici- 
tătii; în prima decadă a lunii 
aprilie pe exploatare s-a înre
gistrat o datorie față de plan do 
peste 2 000 tone de cărbune iar

pe zone de 1 000 tone zona a 
II-a și 1 500 tone zona a 111-a.

Cauzele acestei stări de lu
cruri ? Răminerea sub plan pe 
luna martie îndeosebi, conduce
rea exploatării o dă pe seama 
„conjuncturii nefavorabile" a 
extracției cărbunelui în genere 
nu din abataje frontale (carac
terizate printr-o producție si
gură). ci din abataje cameră de 
capacitate redusă și a căror pro
ducție e des afectată, ștrangu
lată de lucrări de ramblei.ere, 
de intrarea in zone exploatate cu 
lucrări vechi etc. De asemenea, 
sînt aduse ca justificare unele 
greutăți neprevăzute, obiective, 
ca apariția focului la abatajul 
cameră nr. 3 din stratul 3, blo
cul VII din zona a IlI-a, picr- 
zîndu-se numai de aici zilnio 
cîte 300 tone, iar prin afecta
rea (la început) a altor patru 
abataje din zona respectivă pier
derea de producție pe luna mar
tie se cifrează la 5 000 tone căr
bune. Alte l 700 tone s-au pier
dut și la zona a II-a în aceleași 
împrejurări: apariția focului la 
abatajul cameră nr. 5 d'n stra
tul 3, blocul III. E adevărat, 
geneza acestor focuri datează 
de peste ani, dar de existenta 
lor, de abaterile de atunci de 
la normele de exploatare a 
cărbunelui, de îndepărtarea de

I. BĂLAN
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r
„brățaracit clui“, pe

In cadrul cooperației meș
teșugărești din municipiul 
nostru se inițiază și se des
fășoară o serie dc acțiuni cu 
caracter profesional. Pe a- 
ceastă linie. Comitetul muni
cipal al U.T.C. împreună cu 
conducerile cooperativelor 
meșteșugărești „Jiul" Petro
șani și „Deservirea** Lupeni 
au inițiat concursul „Meseria- 
— brățară de aur", la care

au fost antrenați peste 60 de 
tineri care lucrează în uni
tățile dc croitorie, frizerie și 
coafură. După aproape 130 
de zile de la lansarea acestui 
concurs, cei mai buni coope
ratori din Valea Jiului au 
ajuns la faza județeană ținu
tă in ziua de 12 aprilie a.c. 
la Deva. Aici au concurat 27 
dintre cei mai buni meseriași 
din județul Hunedoara. Re-

iitiuti bunt
prezentanții Văii Jiului s-au 
comportat bine, ocupind două 
locuri II, prjn croitorul La- 
dislau Kelle și coafeza Cor
nelia Fanella și un loc III — 
croitorul Constantin Iova.

Câștigătorilor li s-au acor
dat premii în bani.

Ioan BARB

FESTIVALUL BRIGĂZILOR 

ARTISTICE DE IIQimiE
Joi 16 aprilie 1970, la ore

le 18,30, la Casa de cultură 
din Petroșani se va desfășura 
etapa a II-a a Festivalului 
județean al brigăzilor artis
tice de agitație.

Participă formațiile clubu
rilor din Lonea, Lupeni. Că- 
lan, și a Cooperativei „Jiul" 
din Petroșani.

Faza județeană 
a concursului 

tinerilor din comerț

„S F I N X“ -
expediție școlară
Un grup format din 15 

elevi de la Școala generală 
nr. 1 din Vulcan, toți pasio
nați de științele naturii, au 
format o expediție sui-genc- 
ris denumită „Sfinx" și au 
pornit, îndrumați de profe
soara Dorina Maxim, să cer
ceteze peisajele munților Vil- 
can, flora și fauna alpină la 
începutul primăverii. Munca 
de cercetare s-a îmbinat cu

jocurile distractive in aer 
liber, astfel că elef’ii au 
petrecut o zi plăcută și fo
lositoare pentru îmbogățirea 
cunoștințelor despre natura 
și clima Văii Jiului. Aseme
nea activități sint deosebit 
de utile deoarece realizează 
o mai strinsă legătură intre 
cunoștințele teoretice și veri
ficarea practică, in natură.

municipală
In curînd o agenție de turism

o veste bună pentru tinerii 
amatori de turism din muni
cipiu. In curind se va des
chide, in Petroșani, lingă a- 
genția de voiaj C.F.R., o a- 
genție dc turism pentru ti

neret. La această agenție vor 
putea fi primite înscrieri 
pentru excursiile organizate 
de Biroul de turism pentru 
tineret și de către comisiile 
de turism ale comitetelor o-

Duminică, la Deva, se va 
desfășura faza județeană a 
concursului „Pentru buna de
servire a cumpărătorilor". 
Concursul — inițiat de C.C. 
al U.T.C. in colaborare cu 
Ministerul Comerțului Inte
rior — a antrenat numeroși 
tineri din Valea Jiului, sala- 
riați ai unităților comerciale, 
dornici de a-și arăta măies
tria profesională în deser
virea populației.

La faza județeană a con
cursului, din Valea Jiului vor 
participa 9 tineri, reprezen- 
tind O.C.L. Alimentara. 
O.C.L. Produse industriale și 
T.A.P.L..

pentru tineret
rășenești U.T.C. in țară și in 
străinătate sau pe plan lo
cal și vor putea fi obținute 
diverse lămuriri și informa
ții prnind excursiile._ _ _ _ _ _ J

I.I CIIIIIIIII
I
I 
I
IAm încercat acest sentiment 

deosebit de plăcut participind
■ la o seară culturală organiza- 
I !ă de clubul din Lupeni. tn-

0 invitație
pentru
vineri
seara

Cineva spunea o dată : 
„Frumosul este un lucru mi
nunat și straniu, De cate ar
tistul îl plămădește din hao
sul lumii prin Irămintarea su- 
fletului său. Iar după ce l-a 
zămislit, nu oricui ii este dat 
să-l cunoască. Pentru a-l pă
trunde. trebuie să încerci șl 
tu trăirile artistului. £ o me
lodie care le învăluie și Den- 
tru a o putea asculta, in ini
ma la ai nevoie de înțele
gere, simțire și fantezie"

tr-o ambianță plăcută, un cerc 
restrins Ipoate Drea restrinsl 
de iubiloii ai frumosului și-au 

| dnt i> finire cu poezia, mu- 

i 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 I I I I I I I I I I I.

z.'i a Și arta plastică.
Elevul Git-Deac loan de la I 

Liceul din Lupeni ne-a oierii 1 
citeva momente poetice ci- I 
tmd din ultimele sale creații, I 
poeziile: „Marină". „Drum" I 
și „întoarcere". Izvorîte din- | 
tr-o gindire adolescentă, poe- . 
7iile dovedesc totuși o con- I 
ceptie marnră și un talent ne- ' 
contestai. De altfel. elevul 1 
Gîi-Deac loan este unul din I
animatorii cercului literar din 1 
cadrul liceului cit și unul din I 
......................................... I

I

I 

___ _____________ I 
produs prin intermediul I 
storului l. Duinea, care n | 

din ciclul „Oameni si | 

au lost prezentate lu- I 
„Setea", „Constelația '

talentele consacrate în pagina 
literară a ziarului nostru.

In acordurile calde și nes
pus de odihnitoare ale con
certului nr. 3 Branderburgic, 
artistul losil Tellmann a lacul 
o miniaturală dar deosebit de 
competentă expunere a vieții 
și operei lui I.S. Bach.

tnlilnirea cu arta plastică 
s-a j 
sculptorului .. „
prezentat cinci din cele mai 
convingătoare creații ale sale 
Astfel, din ciclul - • -
stele" c 
crările ___ , - ------------....
omului" și „tmbrătișare" I 
Create cu un deosebi! simt | 
al evoluției în spațiu, lucră- | 
rile au justificat pregnanl | 
strădania sculptorului de a ■ 
simboliza dorința omului de I 
a se desprinde de pe pămînt J

$/

u ucspi muc ut pc puiuiiu 
și de a cuceri cosmosul, ne- I 
cunoscutul. '

Seara culturală s-a terml- I 
nat dar impresiile au rămas I 
și dacă ele, prin Intermediul 
rindurilor de lată, au reușii I 
să convingă cit de cil, sp’- ’ 
râm să constituie o invitalie 
permanentă pentru IntilniriP 
de vineri seara la clubul din 
Lupeni.

I
I

Nicu POPA |

Petroșani: J.a „Cafe-dulciuri“
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VICTOR EFTIM1LT

POSTUM
Nn vei trăi prin oda-mi trecătoare, 
Ci eu voi supraviețui prin tine.

O, risipe^te-mi inima in vine 
S-o simt, postum, etern fremătătoare.

suspine

sărbătoare,

Un crainic

Un crainic al mulțimilor — scinteea 
Menită inimile să dezghețe, 
S-alunge întuneric și tristețe 
Și să prefacă in granit ideea.

Ei a-nfruntat ciclopii și dragonii, 

Pigmeii, scorpia, cameleonii
Și i-a răpus cu mintea și cu spada.

Vibrează-mă ca lira lui Apolo, 

Culege-mă in ochii tăi : de-ac 
Eu voi putea privi și după mo

Din frageda-i amară tinerețe 
Pornit-a să-și trăiască epopeea... 
Urca în el, năvalnic, melopeea 
Pămintului, destinele-i mărețe

Primeșle nege Julele-mi
Și spune-le pleiadei viitoare. 
De-am fost pustiu, voi fi o 

Eoliane harpe vor suna in

PANAIT ISTRATI Șl LUPENII
acțiuni

De-aceea cum trecurăm pe verzile alei 
Prin glezna mîngîiată veni și seva ei 
Și sufletele noastre cu seva ei pe frunți 
S-au năpădit de ierburi și flori ca n ște munți I

Trec anii peste cîmpiile verzi 
Ca niște pluguri fecunde. 
Iubito zăpadă, unde te pierzi, 
Pe care cîmpie și unde ?

Oare puteam să trecem nepăsători și reci 
Prin iarba primăverii ivită pe poteci ?
Abia se ridicase în soarele plăpînd
Ori de-o priveam mai bine abia avea de glnd-..

Adună-mi sufletul ca intr-o
Să prindă glas visarea-mi taciturnă 
De șapte ori ecoul să mi-o poarte.

al multimiloi

S’ăvind eroul și biruitorul, 
Eu văd - și nu-i departe viitorul — 
Un nou Homer, scriind „Leniniada".

Cel care arca să fie numit 
de marele scriitor francez 
Romain Koiland, „Gorki al 
Balcanilor", scriitorul și zia
ristul Panait Istrati a fost una 
din personalitățile de renume 
mondial, tidicat cu sfintă in
dignare împotriva oribilului 
masacru de la Lupeni, din 
acel singeros 6 august 1929. 
La auzul tragediei minerilor 
și familiilor lor, părăsește 
Franța și întreprinde o anche
tă in orașul de la poalele 
Strajei, culegind vii mărturii, 
la fața locului, in legătură cu 
asasinatul pus la cale de marii 
potentați ai burghezo-moșie- 
rimii și slugile lor.

Rodul acestei documentări, 
începute la 7 septembrie 1929, 
a\ea să constituie miezul de 
foc al unei suite de repor
taje, publicate in ziarul „Lup
ta", și al altor însemnări ti
părite in presa franceză. E 
un strigăt de revoltă al unui 
suflet de muncitor-artist, un 
protest și un document de 
rară autenticitate care tre
zește ecou și azi în sufletele 
celor ce recitesc rindurile 
sale. Un model al probității 
profesionale, al unui ziarist 
ce nu se sfiește să dezvăluie 
cu tărie adevărul despre Lu
peni. în ciuda piedicilor și 
persecuțiilor la care a fost 
supus, in ciuda însăilărilor

Construcții
străzilor s-au aliniat gard lingă 
arhitecților casele s-au supus :

Plutoanele
La ordinul
Două străzi s-au unit și s-au făcut bulevard, 
Cerul s-a retras cu 7 etaje mai sus.

Schelele numără venirea și plecarea cocoarelor 
Implintindu-și umbrele trecătoare in amiază 
Și plopii umblă pe străzi in vîrful picioarelor, 
De parcă ar spune : „Liniște, se lucrează

CLUBUL 
și exigențele 
muncii culturale

V
Cine

I I I Albastru
știe cit vei sta cu mine, 

Anii cîți-nainte-mi mai înșiri ? 
M-ai lovit ades, dor nu știu cine 
Mă pansa cu degete subțiri ?

Spațiul țese mătase pe cer 
Timpul o toatpe pe marile-i fuse, 
Suveicile mari de cocoare aduse 
Din sud - fug pe pinză stingher.

Trece totul — n-o să mă mai doară 
Gindul neîntorsului tău mers.
Am să mă prefac în primăvară 
Agățat de-un fir de univers.

La cîmpiile verzi

Trec anii peste virste fugind 
Virste de nea fără pată... 
Unde ești iubire de-argint, 

mea, iarna mea toată ?

L
anii cu aripile deschise 
pe catarge păsări călătoare, 
spre amiază ziua mea cu soare 

Și-a dat in pirgă livada mea de vise.

îmi pare rău de clipele ucise 
In ceasurile lungi de nepăsare 
Cînd adormeam pe veștede frunzare 
De clipe moi cu aripile-nchise...

35 de am de la 

moartea scriitorului
bilbiite ale presei stăpînirii 
care căuta să-l terfelească în 
noroi, să-j conteste cinstea. 
El dovedește cu exactitate că 
n-a fost vorba de nici un 
„omor scuzabil". „Ancheta mea 
la Lupeni (unde au fost îm
puțeați nu 9. ci 30 de mineri 
și o sută de răniți) a fost 
personală* — răspunde el la 
învinuirile că a plăsmuit cele 
relatate în reportaje.

La vorbele unei doamne ca
re voia să-l convingă în tren 
să se întoarcă din drum și 
să nu scrie despre mineri „că 
minerii sînt bețivi și neves
tele lor poartă ciorapi de 
mătase", Istrati răspunde cu 
o anchetă, in care expune 
grozăviile nedreptăților vieții 
de miner din acele timpuri și 
descrie cum în familiile de 
miner nu ajung banii nici 
pentru piinea zilnică, dar pen
tru ciorapi de mătase.

Iar binevoitoarei „cunoscă
toare" a minerilor ii replică 1 
. Dacă crezi în dumnezeu, sti
mată doamnă din tren iți do

resc să porți în spinare, pe 
lumea cealaltă, pe toți minerii 
din Lupeni, despre care nc-ai 
vorbit așa de neuman. Să-ți 
mai fie sufletul greu de cei 
59 de arși in 1917, de cei 82 
de arși in 1922, de cei 30 de 
împuțeați sub ochii dumitale 
precum și de toți scliilodiții, 
de toate văduvele și de toți 
orfanii".

In alt reportaj, Istrati a- 
rată că „La Lupeni... a fost 
o vînătoare de oameni... S-au 
împresurat minerii și au fost 
măcelăriți fără să li se dea 
putința de a fugi-.".

Iar după vizita la spital, 
notează demonstrind lașitatea 
călăilor : „La spital, nouă mi
neri groaznic maltratați, mai 
agonizează și acum după cinci 
săptămîni. Din nouă, șapte 
sînt împuțeați pe la spate. 
Proporția e aceeași și pentru 
morți: trei sferturi dintre ei 
au fost loviți pe la spate. Cel 
care cădea avea apoi capul 
strivit cu arma, pieptul stră
puns, pîntecul sfîșiat".

Culoarea albastră se cerne și nu se 
Mai pierde în spațiul cu nori care p er, 
Ci trece in ape, în aer, în fier
Cu forme frumoase, adinei și supuse...

Amintire

1 P E
O, clipe-n care n-am făcut nimic 
Mi-ați scuturat pe holdă cite-un spic 
Din visele prea coapte și prea grele,

Vibrează insă holda ca o strună
Și așteaptă ceas de ceas să o supună
Combina grea a tinereții mele I

După ce aduce și alte măr
turii, în ultimul articol dedi
cat acestei teme, el arată că 
nu există cruțare „pentru res
ponsabilii masacrului de la 6 
august", cere „să se ridice sta
rea de asediu din Lupeni, sau, 
mai bine zis, din Valea Jiu
lui, unde domnește jandarmul 
și siguranța..." și ocrotirea 
..văduvelor celor uciși la Lu
peni. care sînt amenințate să 
fie date afară din locuințele 
lor de către societatea mi
nieră".

Atitudinea lui Panait Is
trati față de minerii Văii Jiu
lui, rămine ca un nobil gest 
de solidaritate frățească, al 
unui om care a știut ce-i su
ferința și umilința, dar care 
nu s-a lăsat înfrînt. Faptul 
că de curind i s-au publicat 
o serie de articole (intre care 
și fragmente din reportajele 
de la Lupeni) în volumul 
„Pentru a fi iubit acest pă- 
mînt..." e o dovadă a prețuirii 
poporului nostru acordată fi
ilor săi. O fărimă din această 
prețuire revine și din partea 
celor pe care i-a apărat cu 
peste patru decenii în urmă 
— minerii Lupeniului, ai în
tregii Văi a Jiului, care au 
alungat din viața lor pentru 
totdeauna coșmarele trecutu
lui.

Irimie STRĂUȚ

In via|a cotidiană a locuito
rilor unui oraș de provincie clu
bul sindical trebuie să constituie 
o escală frecventa, determinată 
de necesități de ordin spiri
tual dar și dislracliv. Și, arta 
unui director do club constă 
tocmai in capacitatea de a atra
ge oameni de țoale vîrstele la 
acțiuni atractive, variate, edu
cative, potrivite tuturor gustu
rilor, Iară a ceda insa dorințe
lor de factură îndoielnică, ex
primate de unii dintre cei care 
vor să transforme clubul în 
tavernă. Tinerii care cred că 
clubul este doar un local un
de se joacă șah, rummy și tab
le (pe bani), tenis de masă și... 
alît, se înșeală și trebuie să 
spunem că nu ei sini in pri
mul rînd de vină, ci cei care 
nu fac nimic pentru a le co
recta părerea. Menirea unui 
club este de a realiza acel prin
cipiu pe care latinii îl numeau 
„utile dulci", constînd in îm
binarea utilului cu plăcutul.

A fost un timp cînd, așa du
pă cum ne scrie tovarășul An
drei Ștefan din Pelrila. la clu
bul din această localitate ti
neri pleloși și soioși, dornici 
să taie frunze la cîini, se adu
nau în jurul meselor de rummy 
pentru a face „unul mic", evi
dent pe „biștari", evident igno- 
rînd orice îndemnuri pozitive 
din partea directorului clubului. 
Se pare însă că această situație 
a fost curmată, prin intervenția 
organelor de ordine, a organi
zațiilor de masă care au rea
mintit celor ce au timp de ri
sipit că în viata mai trebuie să 
și înveți, să te cultivi, să te 
perfecționezi în meseria pentru 
care ai vocație. O vizită la 
acest club ne-a întărit convin
gerea că intr-adevăr s-a făcut 
ceva in această privință, și nu 
numai în aceasta. E adevărat, 
ar mai exista unele lucruri care 
pdt fi remediate. Astfel, nu 
înțelegem de ce mesele pentru 
Jocurile distractive sînt înghe
suite în cele două încăperi de 
la Intrare și de ce nu sînt așe
zate si în snațiul de la balcon ! 
De asemenea, credem că s-ar 
putea qăsi fondurile necesare 
cumpărării unor becuri pentru

aceste încăperi care la căderea 
serii rămîn in întuneric, spre 
nemulțumirea celor ce le frec
ventează.

Dacă ne rclcrim la activitatea 
artistică de la clubul din Pe
lrila, trebuie să constatăm că ea 
a înregistrat anul acesta o 
sensibilă evoluție pe plan ( a- 
litaliv, exprimată prin initia
tive cu largii aderenta la public, 
conferințe, spectacole, expozi
ții ele. Merită subliniat în a- 
ceaslă ordine de idei aportul 
bibliotecarei Maria Topor, care 
a organizat și realizat nenumă
rate expuneri, simpozioane, di
mineți de versuri, sori literare, 
recenzii, medalioane literare 
frecventate atit de elevi cil și 
de oameni maturi. Au fost reîn
viate și formațiile artistice ale 
clubului care au realizat deja 
acțiuni ce s-au bucurat de suc
ces. Astfel, echipa de teatru, 
formată din cadre didactice 
(care, în treacăt fie zis, spriji
nă foarte mult activitățile clu
bului) a pregătit sub suprave
gherea actorului Alexandru Je- 
ies spectacolul cu piesa „înco
tro?" de Otto Safranek, în ve
derea bienalei de teatru 1. L. 
Caragiale". Premiera a avut loc 
la 28 martie, fiind răsplătită de 
aplauzele călduroase ale celor 
prezenti în sală. Vor urma, bi
neînțeles. spectacole în turneu 
prin Valea Jiului și poate și 
prin județ.

O altă formație, închegată 
de acum, este brigada artistică 
de agitație pregătită sub supra
vegherea tovarășului Simion Ro- 
gobete. Membrii ei realizează 
un program intitulat „O urzică 
de leac", în care satirizează di
ferite aspecte negative inlilnite 
în activitatea de la E.M. Pelri
la. Am asistat și noi la o repe
tiție a acestei formații relinînd 
strădaniile meritorii ale interpre- 
lilor loan Bîșa, Gheorghe Ma
rinescu, loan Popescu. Elisabeta 
Toth și alții.

O formație lînără, atit în pri
vința anilor interpretilor cît si 
în privința perioadei de cînd a 
fost înființată, este orchestra 
de muzică ușoară. Prezentă la 
festivalul „Hunedoara 1970", or

chestra — s-o recunoaștem — 
n-a fost dintre cele mai aplau
date, și asta pentru simplul mo
tiv că la această întrecere nu 
evoluat formații înființate u 
ani în urmă, mult mai sudate, 
mai omogene. Se pare, după 
cum ne mărturisea tovarășul 
Nicolae Aron, directorul clubu
lui, că faptul acesta i-a descu
rajat pe băieții lui Roland Koz- 
naș, conducătorul formației. în
crezători în pasiunea lor sin
ceră pentru muzica ușoară, in 
robustețea tinereții care nu *e 
lasă, prin definiție, copleșită 
de un eșec, sînlem convinși că 
ei își vor relua repetițiile cu
cerind noi trepte pe povirni- 
șul, deloc ușor, al muzicii ușoa
re.

Tot sub directa și competen
ta supraveghere a actorului 
Alexandru Joles. membrii forma
țiilor pregătesc un program de 
microestradă, format din mu

jica ușoară și populară, sec" te 
comice sau satirice, cupl te, 
dansuri populare etc. Repetițiile 
sînt avansate, deci în curind 
premiera.

Din această scurtă enumera
re nu poate lipsi activitatea 
fanfarei. Formație prestigioasă, 
cu un bogat palmares de suc
cese. fanfara petrileană care fi
nul trecut a obținut premiul al 
Iil-lea pe tară la cel de-al 
IX-lea concurs al formațiilor de 
amatori, preqătește. sub Îndru
marea tovarășului Victor Gayer 
un program de muzică populară 
și de estradă, care va fi pre
zentat nu numai pe scenă dar 
și în parcul orașului, reluîndu- 
se astfel o tradiție după care 
multi oftează în secret.

Ar mai fi multe de spus des
pre activitatea clubului din Pe- 
trila. Ne oprim însă aici con
vinși că ea a pornit pe un fă
gaș bun, iar neajunsurile care 
se mai manifestă sporadic voț 
fi depășite, clubul devenind din 
ce in ce mai mult un loc în
drăgit și frecventat de cei dor
nici să se cultive sau să-și pe
treacă o seară plăcută în com
pania unor activități educative, 
reconfortante. •

C. PASCU

CU 
cartea

De biblioteca municipală 
din Petroșani aparțin trei bi
blioteci comunale șl cinci să
tești. în toate aceste mici lă- 
cașe de cultură s-au obținut 
rezultate frumoase in munca 
cu cartea. De la începutul a- 
nului au fost înscriși aproape 
2 000 cititori care au citit 
13 000 volume de cărți șl bro
șuri. Pentru atragerea cititori
lor spre lectură au fost orga
nizate 52 de acțiuni cu cartea. 
Dintre ele amintim seara li
terară dedicată împlinirii a 
„100 de ani de la nașterea Iul 
V.I. Lenin", „Copilăria Iul Le
nin", „Satul și țăranul în poe
zia lui George Coșbuc", me
dalioanele literare „Ion Minu- 
lescu" și „Tudor Arghezi", 
recenzia la cartea „Generalul 
Gheorghe Magheru" etc.

R. BĂLȘAN
Petroșani

Scenă din piesa...Lele Ană, gură multă" în interpretarea formației amatorilor din Cimpa. 
îndrumător : Maria Pătrășcoiu.

Foto i P. STA NO IU

înaintea startului într-o competiție artistică de anvergură

FORMAȚIILE CORALI ALE VĂII JIULUI
In condițiile create de partidul nostru pentru stimularea 

mișcării artistice de amatori, posibilitățile oferite azi miilor de 
oameni ai muncii de a-și descoperi și afirma aptitudinile ■ și ta
lentul in diversele domenii ale artei, au creat o producție artis
tică de masă, de mari proporții, recunoscută și unanim apreciată 
atit in țară cît și peste hotarele patriei. Importanța mare ce se 
acordă la noi artei amatoristice, variate și complexe, se reflectă 
nu numai in crearea, pentru artiștii amatori de la orașe și sate, 
a unor excelente condiții de pregătire, de ridicare a măiestriei 
interpretative, in apariția cît mai multor instituții, modern uti
late, in peisajul cultural-artistic al țării ci și în formele din ce 
în ce mai diverse, mai îmbogățite, de confruntare (festivaluri și 
concursuri) a forțelor, a valorilor. O dată cu scurgerea anilor, 
ciștigind o frumoasă experiență in domeniul artei, dezvoltindu-și 
neîntrerupt măiestria, îmbogățindu-și cunoștințele de cultură ge
nerală, răspunzînd cu brio exigențelor estetice în continuă creș
tere ale spectatorilor, artiștii amatori din întreprinderi și insti
tuții, de pe lingă cluburile sindicatelor și din căminele culturale 
au început să abordeze genuri de artă din cele mai evoluate 
(altădată accesibile doar profesioniștilor), nu se mai mulțumesc 
cu apariții sporadice in spectacole ocazionale, solicitind cît mai 
multe „examene" publice adevărate, confruntări de amploare, in 
urma cărora să triumfe autenticele valori, să se cunoască adevărata 
„față" a artei noastre de amatori.

Venind în intimpinarea acestor cerințe. Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, in colaborare cu Consiliul Central al 
I G.S.R., Comitetul Central al U.T.C., U.N.C.A.F., Ministerul In- 
vățâmintului și Uniunea Compozitorilor a inițiat organizarea, 
în perioada mai — octombrie a acestui an, a primului Festival 
zonal al formațiilor corale de amatori de la orașe și sate. După 
cum s-a anunțat in presa centrală, in fiecare din cele patru 
centre zonale (Pitești, Lugoj, Suceava și Brașov), festivalul „va 
îmbrăca forme deosebite, caracteristice tradițiilor corale locale ; 
formațiile corale și dirijorii participanți la festival vor primi 
diplome și plachete cu efigia comp j/i torului al cărui nume patro
nează centrul zonal respectiv, iar membrii acestora insigna de

participare ; celor mai bune formații Ii se vor atribui, la sfirși- 
tul festivalului trofee..."

Cu ani in urmă, pe firmamentul începutului revoluției cul
turale, in Valea Jiului apăruseră și-și justificau existența (mai 
ales manifesiindu-se cu prilejul unor acțiuni cu caracter festiv), 
formații corale mixte, in inaj toate cluburile sindicatelor. O 
parte din ele, desmembrindu-se subit, au dispărut. Altele (de 
exemplu cele de la cluburile sindicatelor din Aninoasa și Vul
can) au cunoscut o prelungită agonie care, piuă la urmă, a dus 
tot la o „sucombare" (cazul corului din Aninoasa) sau la o re
profilare (din „rămășițele" vechiului cor a format, se pare, cu 
ani în urmă, pasionatul instructor vulcănean Sergiu Boiță, un 
grup vocal de redusă „întindere" și acesta, peste vreme, redi- 
mensionat). Cu mai bine de trei ani in urmă, pe la începuturile 
activității in noua Casă de cultură, și corul sindicatelor din 
Petroșani s-a autodesființat (ceva mai înainte aceeași soartă o 
avusese și cel ce ființa in Palatul cultural din Lupeni). Singura 
formație corală, păstrătoare a frumoaselor tradiții dobindite in 
timp, rămăsese, anul trecut, cea contopită din membrii fostului 
cor al minerilor din Lonea (și acum mai auzim, in programele 
de radio, din cind in cînd... „urmează cîntecul «Noroc bun !» de 
Gheorghe Danga în interpretarea corului sindicatului minier din 
Lonea, dirijat de prof. Gheorghe Popa") și mănunchiul de coriști 
ai clubului sindicatelor din I’ctrila, dirijat de Vladimir Ureche. 
„Rivalitatea" artistică, pe plan județean, menținută permanent 
de-a lungul mai multor ani, dintre acest cor — al sindicatelor 
din Petrila — Lonea și cel al sindicatului de la Combinatul si
derurgic din Hunedoara (dirijat, pe alunei, de prof. Constantin 
Ungureanu) a condus la permanentizarea activității corului petri- 
lean, la îmbogățirea și atenta împrospătare a repertoriului aces
tuia. Fiind principala formație corală in care ne punem speran
țe pentru o bună participare la viitorul festival al corurilor de 
amatori (chiar dacă momentan, nu se produce in spectacole, 
acest cor poale fi oricînd revilalizat, ayind in componența artiști 
amatori deosebit (le pasionați, frecvenți iubitori ai muzicii), ne 
permitem să oferim câteva „sugestii" organizatorilor acestui cor

valoros : indiferent de repertoriul pe care-1 vor aborda (după 
dorințe, in conformitate cu profilurile celor patru centre 
zonale ale festivalului), să treacă de urgență la o pregătire minu
țioasă, pentru sudarea formației, omogenizarea sonoră a bucă
ților orchestrale, după ce in prealabil le-au ales cu discernă- 
niînt. să-i determine pe artiștii amatori din componența corului 
in a nu ocoli repetițiile, in a milita cu însuflețire și pasiune 
pentru continua lui dezvoltare, pentru înțelegerea comorilor 
artei muzicale, pentru plenara afirmare, spre izbinzi de 
prestigiu

Celelalte coruri, care se mai pot încă reinfiripa și pre
găti pe lingă cluburile sindicatelor din municipiu (și în special 
celui al sindicatului din invățămint. despre al cărui -act de 
naștere* am fost anunțați — și am anunțat, la rîndul nostru, 
cititorii, la timpul cuvenit — dar despre a cărui activitate 
nu mai știm nimic...) le .recomandăm să scurteze la maximum 
perioada de punere a... temeliei (atenta selecționare a membri
lor formației), să treacă la pregătirea asiduă, la exercițiu, cu 
rivnă și seriozitate, să apară cit mai curind posibil la „lu
mină" in fața spectatorilor, să se lanseze cu încredere pe 
„orbita" vieții culturale a Văii Jiului.

Pentru a cuceri aprecieri elogioase, pentru a obține succese 
incontestabile in marea competiție artistică ce se va organiza 
anul acesta, corurile sindicalelor din Valea Jiului trebuie 
să-și dobîndească, prin muncă, o valoare care să reziste vremii.

De aceea, o dată cu această pledoarie pentru reactivizarea 
formațiilor corale in Valea Jiului expediem și un apel organiza
torilor muncii cultural-educative de la cluburile sindicatelor, 
instructorilor formațiilor artistice de amatori, de a nu-și 
precupeți eforturile pentru permanentizarea activității tuturor 
formațiilor de amatori, de a nu lăsa „floarea" amatorismului 
Văii Jiului să se ofilească din lipsă de apă (condiții improprii 
de pregătire) și aer (spectacole, cit mai multe spectacole).

Reamintim organizatorilor educației estetice prin spectacole 
care funcționează pe lingă Casa de cultură, cluburile sindicatelor 
și căminele culturale din Valea Jiului (in special celor care
promovează un punct de vedere simplificator in legătură
cu funcțiile educative ale spectacolelor — dovadă a penuriei
cunoștințelor psihopedagogice) că necesitatea îmbunătățirii cali
tății artistice a spectacolelor amatorilor, prin perfecționarea mă
iestriei lor interpretative, este o consecință a rolului însemnat 
(de care unii, se pare, nu-și dau seama) încredințat acestora 
in educarea multilaterală a oamenilor muncii.

Viorel TEODO.KESCU
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l.i tehnologia minieră, care le-au 
favorizat declanșarea, nu sini 
Mriim multe cadre tehnice din 
conducerea dc acum a minei 
fi a zonelor. Mina, producția, 
krbuie -tăpinile; să nu lie 
scăpate de sub control nici o 
rlipă, in nici o împrejurare, 
î ol uși și azi, la zona a Jl-a, se 
spune cu seninătate: Nu avem 
dc unde d.i cărbune; 5 abataje 
(din 10 — N.R.) sint in ram- 
blr (tv, in gol dc producție Dar
— se pune întrebarea — de 
»c nu se respectă graficele de 
eșalonare a abatajelor la in
trarea in ramblcicre ? Sau oa- 
anl de la zona a lll-a, unde.
• hiar in perioada dificilă cind 
apăruse focul și se puneau mari 
speranțe in intrarea în pro
ducție a două abataje — nr. 6 
ți nr. 5 din stratul < blocul IX
— contarea pe aceste
l«Ri • •
eh 
ambele abataje, 
ploalată (ce 
lunci harta 
indică fidel 
prize* ce se ,
• ti lucrările în subteran?!!, ast
fel că o producție de 6 600 tone 
planificată de aici pe trimes
trul 1 a rămas in suspensie.

Reasigurarea condițiilor opti
me de lucru brigăzilor pentru 
îndeplinirea normelor și sarci
nilor de producție, indisciplina, 
lipsa de răspundere, sînt tot 
•litea surse de pierderi, de di
minuare a producției. In luna 
martie s-au pierdut aproape 
11500 tone cărbune numai da- 
lorilă celor peste 9 000 absențe 
de la lucru, din care 387 ne
motivate. Nume ca cele ale lui 
(Ji. Stanciu (cu 4 absențe nemo- 
livale). Dumitru Olteanu (6), Ilie 
Mașterul (3), Gh. Cazacu (2), 
fon C. Ciobanu (7 absențe) sînt 
o pată pe cartea de vizită a 
colectivului, iar împotriva lor

_ , . capaci-
a fost doar o iluzie înlru- 
;-a dat. fără de veste, 

de zonă 
preț mai are 
minieră dacă 
eventualele 

pot inlilni in cale

cu 
’X- 
a- 
nu

..sur

și a altora ca el care-și mal 
permit să absenteze, să tragă 
< Malul, nu se ia totuși o ati
tudine destul de intransigcii’S, 
nu se creează o opinie puterni
că de masă.

O condiție a ritmicității pro- 
ducției, a îndeplinirii planului 
pe zone și pe exploatare e 
realizarea sarcinii pe brigăzi 
și formații de lucru. Or. la ce 
ne putem aștepta cind din to
talul de 6J de brigăzi existente 
la lucrările în cărbune pe ex
ploatare, în luna martie nu și-au 
realizat planul 25 din ele (adi- 
i ă aproape 40.1a sută). La zona 
a 111-a, de exemplu, aproape 
60 la sută din brigăzi au rămas 
sub plan, la zona a 11-a 22 la 
sută, l.i zona I-a aproape 28 la 
sută, in limp ce la sectorul 
VIII investiții 80 la sută din 
numărul brigăzilor nu și-au 
realizat planul.

Referindu-se la unele greu
tăți ce le intimpină în prezent 
brigăzile de la abataje, minerul 
Ilie Iordache de la zona a II-a 
ne relata : ..Dacă avem de se 
ne plinqe în momentul de față 
apoi acela e lemnul total ne
corespunzător ce nî 
în subteran ; 
dc greu. Și 
acest inconvenient, 
pericolul ce-1 prezintă lemnul 
verde in caz de presiune, ce- 
dind si rupîndu-se fără a da 
cel mai mic semnal de averti
zare*.

Șirul deficiențelor in organi
zarea. aprovizionarea, coordo
narea și supravegherea pro
ducției la nivelul zonelor și 
raioanelor l-am putea continua 
cu multe alte exemple. Ne

măi 
acestea 
măsură, 
medii ; 
ori, Ia .... 
suri, planuri coordonatoare bu
ne, dar ele nu ajung să fie apli-

zu n im

se

se trimite 
verde și extrem 

apoi. în afară de 
mai e șl

însă a arăta că toate 
se datoresc, într-o mare 
și unor cadre tehnice 

se stabilesc de multe 
conducerea minei, mă-

A

In cinstea aniversării 
centenarului nașterii 
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calo în viața la locurile de pro
ducție, ajimgindu-se la situații 
de neeșalonare a unor lucrări, 
la goluri de producție ca cele 
amintite. Mai mult, unii maiș
tri nu se străduiesc nici măcar 
să cunoască sarcina de plan, 
cum a fost < aziil maiștrilor mi
neri St. Zenk și S. Jure» de la 
zona 
făcui 
a minei, nu 
pundă care 
pe raion și

Aspectele 
număr 

ivului

Jure
a 11 I-a, care la un control 

il do organele do conducere 
au știut s<1 răs- 

e cifra planificată 
pe schimb, 
negative existente 

în număr sporit in activitatea 
colectivului zonei a lll-a se 
explică și prin eficiența slabă 
a muncii politice, prin exerci
tarea insuficientă a rolului de 
îndrumare și conducere a ac
tivității economice de către or
ganizațiile de partid. Comitetul 
de partid pe zonă avînd ca se
cretar pe tov ing. Ion Dăbulea- 
nu, ceh 
bază 
avînd 
Vasile 
Bălău, 
competența 
conduce și 
zonei, 
activ: 
în v i 
7 000 tom 
torează l 
meslrul 1 
decadă dii 
să, in activitatea lor se mani
festă o doză de pasivitate; șe
dințele șr adunările generale 
nu se tin, nu se pun în dezba
terea comuniștilor probleme 
cheie ale producției, deficien
țele, cazurile de indisciplină ce 
se manifestă în rîndurile colec
tivului.

Și cîte probleme spinoase ale 
producției nu ar fi oportun să 
fie puse în discuția organiza
țiilor de partid, a comuniștilor 

mina Vulcan : faptul că 
se folosește 

indicele

trei organizații de 
nr. 3 A. 3 B și 3 C - 

ca secretari pe maiștrii 
Bric, Ion Călin și Petru 
ar avea capacitatea și 

i necesară pentru a 
.i mobiliza colectivul 

i. comuniștii de aici la o 
itate de producție eficientă 
ederea recuperării celor 

de cărbune cit da
tată de plan din tri- 
I și 1 500 tone pe prima 
lin aprilie. In fapt, în-

timpului de mun
ii fofil îndeplinit 
de 93,2 I» suta, 

prezența a 
fost de 87,2; că productivitatea 
muncii realizată pe exploatare 
n fost cu 77 kg cărbune pe post 
sub sarcina planificata ; ca In
dicele de utilizare a mașinilor, 
avansările realizate au fost sub 
nivelul prevederilor, că s-au 
produs numeroase încălcări ale 
normelor de tehnica securității 
muncii etc.

Colectivul minei Vulcan are 
de îndeplinit sarcini mobiliza
toare în acest ultim an al cin
cinalului. Planul prevede ex
tragerea din abatajele minei a 
unui volum de 1250 000 tone 
cărbune cu 110 000 de tone 
mai mult ca in anul trecut și 
realizarea linei producții globale 
de 217.59 milioane lei, pe seama 
unei productivități caro va tre
bui să atingă nivelul d* 1.607 
tone pe post. Chezășia îndepli
nirii cu succes a acestor sarcini 
majore slă, înlr-o mare măsu
ră. în asigurarea extragerii rit
mice a volumului de cai bune 
planificat pe schimb și zi, pe 
decadă și lună, la toate nivelele 
angrenajului de producție 
brigadă, raion, zonă, exploatare. 
Se cere in acest scop, din par
tea comitetului de direcție al mi
nei să acționeze cu energie și 
hotăriro pentru eliminarea lipsu
rilor și neajunsurilor ce mai e- 
xistă in organizarea producției 
și muncii in subteran, p-ntru a 
perfecționa și a ridica la o 
treaptă superioară înlFeaga ac
tivitate. Sub conducerea comi
tetului de partid, întregul po
tențial tehnic si uman al minei 
Vulcan, toate forțele și ener
giile colectivului trebui'' mobili
zate la o muncă rodnică pentru 
recuperarea minusului existent 
la extragerea cărbunelui, la ri- 

ea eficienței economice la 
ivel cit mai înalt posibil.

de utilizare n 
cu pe martie 
în proporție 
iar coeficientul de

87,2 f că prodi 
realizată

Im Eclihira polîHcn am aparat :
V. I. LENIN — OPERE COMPLETE voi. 51. care cu

prinde 554 de documente scrise in perioada noiembrie 1921 
— niarfu l1'. !

V. I. LENIN — Ol’I.RE COMPLETE voi. 55, cuprinde 
scrisorile adresate membrilor familiei în perioada 1893—1922.

Cu volumul 55 se încheie traducerea in limba română a 
‘ediției de ..Opere complete" ale lui V. I. Lenin (după a 5-n 
ediție rusă).

FILME
I’ETRO.ȘANI — 7 Noiem

brie : Comisarul X și pante
rele allzastrc (16—19 aprilie); 
Republica : Reconstituirea (16 
—19 aprilie): LONEA — 7 
Noiembrie : Judecata (16—18 
aprilie). Minerul : Taina leu
lui (16—19 aprilie) : ANINOA
SA : Indrăgostiții din Marona 
(16—17 aprilie); VVLCAN : 
Bătălie pentru Roma, seriile 
I si II (16—19 aprilie) : Lf- 
PENI — Cultural : Urmărirea 
(15—19 aprilie); l'RK ANl : 
Judoka, agent secret (17—18 
aprilie).

JAPONIA. Kyoto, 
fosta capitală n Japoni
ei este primul oraș din 
țară in care s-a introdus 
taxiul „Jumbo" lung de 
0,85 m cu 12 locuri și 
8 uși, de care vor bene
ficia turiștii care

In 
„Jiimbo".

grup.

O El

■ /i-i

Decor îmbogățit
cu pini

pop'ce CUPA U. G. S. R.
și mesteceni

Zilele trecute. râSDun- 
zînd chemării lansate de 
Consiliul oopulor municipol, 
45 de saloriati din Centrala 
cărbunelui Petroșani - doc- 
tiloarafe, ingineri, tehnici
eni. desenatori - s-ou pre
zentat in strodo Pocii din 
cartierul Aeroport Petrosoni.

Mario 
Hudes- 

Vilmo 
Mașek,

can II 1 344 p.d. — 1 232 p.d.; 
Minerul Petroșani I — Minerul 
Petroșani II 1450 p.d. — 1248 
p.d. ‘

De subliniat că Utilajul Pe
troșani — campioană munici
pală. preocupată numai do re
zultate imediate, a neglijat pre
gătirea tineretului, mai ales 
a clementului feminin. :i astfel 
n-a fost in măsură să organizeze 
competiția pe asociație. Acest 
fapt trebuie să constituie un 
semnal pentru popicarii de la 
Utilajul.

(seniori) : Elisabeta Horhoiunu 
Minerul Vulcan 

Sandu Horhoianu 
Minerul Vulcan

.Sub egida comisiei centrale 
pentru activitatea cultural-cdu- 
cativă .și sportivă din cadrul 
U.G.S.R.. între 20 martie — 
7 iunie. Se desfășoară in 
treaga țară ediția a 
competiției de popice 
ou ..Cupa I.G.S.R.*. 
regulamentului, competiți 
trei etape : etapa I. 
asociațiilor sportive, 
ilor (orășel-.;. — 
martie " . "
Il-a, pe zone (25—26 aprilie) ;
clapa a 111-a,- finală (6—7 iu
nie). De t.---- -
nală pe .
la Hunedoara, 
va fi inaugurată moderna
arenă dc popice cu șase piste 
de lansare, aparținind Asociației 
sportive Metalul Hunedoara. Pe 
lingă cele 8 echipe ce se voy 
califica pentru finală (cîte două 
din cele patru zone), la această 
etapă sint invitate și formați
ile Voința, Rapid. Constructo
rul. toate din București, Voința 
Tg. Mureș și Petrolul Ploiești.

La faza pe asociație — mu
nicipiu — județ, întrecerile au 
loc pe echipe formate din cite 
p-atru jucători (un senior, un 
junior, o senioară, o junioară) 
care vor lansa cîte 200 dc bile 
mixte (seniorii) .și cîte 100 (ju
niorii). La întrecerile pe zone 
participă toate categoriile de 
clasificare, inclusiv maeștri ai 
sportului. Diriguitorii sportului 
cu bila de textolit din Valea 
Jiului au acordat toată atenția 
întrecerilor etapei pe asociație 
pentru obținerea unor rezulta
te cit mai bune care să le des
chidă porțile calificării în eta
pele următoare.

In întrecerile pe asociații s-au 
Înregistrat următoarele rezul
tate: Viscoza I — Viscoza II 
1 449 p.d. — 1 347 p.d. ; Mine
rul Aninoasa I — Minerul Ani
noasa II 1 353 p.d. — 1 266 p.d.; 
Jiul Petrila I — Jiu] Petrila II 
1 506 p.d. — 1 440 p.d. ; Mine
rul Vulcan I — Minerul Vul-

— 341 p.d..
(junioare);
— 112 p.d., 
(juniori).

Echipei Minerul Vulcan i s-a 
oferit din partea Consiliului 
municipal al sindicatelor, ca 
premiu, o cupă de cristal, 
jar primilor clasați li s-au a- 
cordat premii in material spor
tiv.

Reprezentativa municipiului 
Petroșani, care este de fapt 
reprezentativa județului Hune
doara. cuprinde, pe lingă cei 
patru popicari amintiți, și pe 
următorii patru : Elisabeta
Bloc, Iosif Balog, Mariana 
Mitroczi si Victor Miclca cure, 
cu excepția lui Iosif Balog, s-au 
clasificat pe locul II Ia faza 
municipală. In zilele dc 25—26 
aprilie ei vor participa la etapa 
dc zonă care va avea Ioc ia 
Rimnicu Vîlcca.

Pentru obținerea unor rezul
tate, cit mai bune la etapa de 
zonă reprezentanții noștri tre
buie să se pregătească cu aten
ție și responsabilitate.

fn-
ILa a 

dotată 
Conform 

a are 
la nivelul 
municipi

ilor). județelor (20 
20 aprilie); etapa a

CORESPONDENTE
Minerul Vulcan

a cîștigats

etapa
municipală

• La temperatură înaltă

suporta pagubele ?

ne fie

g

apa caldă

BECI IE

• Prilej de învăfăminte

însă 
din 
de

In jurul blocului nr. 7, d«

Munca 
;em- 

Primul 
mult 

lui

de difuzare a presei nr. 
mulțumiți.

Iulian IORDACHE
Vulcan

S

Dumitru BODLSLAV 
Coroeștj

pe 
din

Maria DRAGHICI 
Lupeni

Spre a 
vicios e 
program, 
O aștep-

I

remarcat că etapa fi- 
țară se va desfășura 

cu care prilej 
inaugurată
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Cine va

Dincolo de firmă
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® Vînzăfoarea de ziare

I 
I

£

II

In fiecare dimineață, cind ne îndreptăm spre șantier, 
noi, constructorii din Vulcan, ne oprim să cumpărăm ziare 
la chioșcul de difuzare a presei care se află in drumul 
nostru. Deși ora este matinală, vinzătoarea Elisabeta Dogaru 
e de fiecare dată la datorie. Abia ieșit din rotativă, ziarul 
municipiului nostru. .Steagul roșu" se vinde 
caldă. Ne-am obișnuit cu presa incit dacă se intimplă 
intirzie intr-o zi, ii simțim lipsa. In ziar se vorbește 
despre munca noastră, a constructorilor, iar ' 
cunoaște deja ce rul 
mai mult de cititor,

Modul în care Elisabeta Dogaru distribuie 
conștiinciozitatea ei fac ca sutele de cumpărători ce se pe
rindă zilnic prin fața chioșcului 
din Vulcan să plece întotdeauna

ca plinea 
să 
și 

vinzătoarea 
tbrici, articole sau reportaje sint căutate 

recomandindu-ne cu plăcere ziarul, 
ziarele,

Fabrica de brichete din 
Coroeștj e tinără. N-au tre
cut nici două luni de cind 
a intrat in funcțiune. Deci u- 
nele retușări sint necesare a 
fi făcute din mers. Intr-una 
din zile s-a observat o defec
țiune la agitatorul nr. 1 al 
preincălzitorului de smoală. 
Observind defecțiunea, mais
trul mecanic a chemat degra
bă echipa de lăcătuși condu
să de Ștefan Per di. 
a început imediat, deși 
peratura era înaltă, 
schimb se terminase de 
dar membrii echipei

Ștefan Perdi continuau să 
creze de zor. După zece 
ore de muncă neîntreruptă, 
agitatorul a început să func
ționeze din nou. Pe fețele 
transpirate ale lui Ștefan 
Perdi. Nicolae Inclărtzău, Va
sile Hoca, Liviu Moară. Vio
rel Șarpe. Petru Nicoară, An
ton Burcca, Trif Timotei și a 
maistrului mecanic Elisei 
Boțan a înflorit un zimbet. 
Era zimbetul satisfacției da
toriei împlinite.

In cadrul clapei municipale 
s-au întrecut .în zilele de 10— 
12 aprilie echipele combinate 
Viscoza. Minerul Vulcan. Mi
nerul Petroșani, Minerul Ani
noasa, Jiul Petrila.

In urma rezultatelor 
gistrate, pe primul loc 
clasat Minerul Vulcan. 
1 932 p.d., locul al doilea 
revenit echipei Jiul Petrila 
1 919 p.d., iar locul al treilea 
a fost ocupat de Viscoza, cu 
1 804 p.d. La individual, cele 
mai multe puncte le-au acu
mulat i Susana Loy — 399 p.d., 
Jiul Petrrla (senioare); Mihai 
Torok — 870 p.d,, Jiul Petrila

SLĂBII
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18,00 Deschiderea emisiunii. 
Ex-terra ’70. Emisiune- 
concurs pentru școlari.

18.30 Actualitatea muzicală.

Cu aces', onlei 
Cosereanu. lolonda 
cu. Ilona Scroban, 
Venczel. Dietlinde ... . 
Maria Ghinea. loan Belei, 
M icea B.-etoiu. loan Pompi- 
liu. Gheorohe Minut. Nico- 
lae Poca. loan Rădescu. șl 
ceilalți participonti la acți
unea de înfrumusețare ur
banistică. au dovedit că 
știu să minuiască hirlețele, 
șoca si tirnăcooul cu 
easi indeminare ca și 
de calcul, condeiul 
trăaătorul de tus.

Rezultatul acțiunii 
muncă patriotică din 
duoă-qmiază : citeva 
de aropi scoate intre 
tele blocuri din 
Păcii.
...Inceoind din această 

primăvară, prin aportul u- 
nui arup inimos de bărbați 
$i femei, qazonul dintre 
clădirile străzii Păcii își va 
îmboenhi c*----ui - alături
de mestecenii sădiți ante
rior. cu zeci de pini veșnic 
verzi.

ace- 
riqla 
sau

de 
acea 
zeci 

_ zvel- 
strada

Francisc VETRO

18,55 Anunțuri-publicitate. 
19,00 Telejurnalul de seară.

legu-Acțiunca „L* — 
micultura.
Mîcroreeital Giuli 
heli.
Anchetă Tv. 
Telecinemateca i 
pitanu] Blood* cu Errol 

Olivia deFlyn și 
llavilland. 
Intermezzo 
regrafic.
Telejurnalul
Film documentar „Insu
la broaștelor țestoase*, 
închiderea emisiunii.

inuzical-cv

de noapte.

• Străduința să 
zadarnică ?

__ , pe Aleea plopilor din Lupeni, 
s-a făcut curățenie mare, așa cum se obișnuiește primăvara. 
La îndemnul tovarășului Alexandru Șelaru, președintele 
comitetului de bloc, locatarii, printre care Ioan Moldovan, 
Lia David, Ioan Voinea. Elisabeta Goanță, Ioana Prisâcaru 
și alții au greblat spațiul verde, au îndepărtat gunoaiele. 
Străduință zadarnică, deoarece unii locatari din blocul ve
cin și chiar de pe scara a IlI-a a blocului nostru au îm
prăștiat iarăși reziduuri gospodărești. Sintem de părere că 
și aceștia sînt datori să contribuie la efectuarea și păstra
rea zilnică a curățeniei.

• Program este 
Lipsește doar

Potrivit programului afișat 
pe ușa de la intrare, lacata- 
rii blocului nr. 
strada 
Petroșani ar trebui 
apă caldă marți .și 
Ar trebui... dar cei 
etajele 3 și 4 nu au. 
catari, supărați de nerespec- 
tarea programului, iau în

13 de
Independenței

să aibă 
vineri, 

de la 
Unii lo

mod ilegal apă caldă din 
lorifere. Nici acest lucru 
e bun fiindcă nu mai avem 
căldură suficientă, 
ieși din acest cerc 
necesar ca, pe lingă 
să fie și apă caldă, 
tăm !

Constantin
Petroșani

Fiind o zi însorită de primăvară, un grup de copii din 
cartierul Carpați au ieșit la joacă pe deal. Aici au aprins 
un foc care a început să se extindă cu repeziciune. Au în
cercat ei să-l stingă, dar fără succes. In ajutor le-au sărit 
însă trei băieți (lancu, VV'oldi și Nieu) care se întorceau 
acasă cu buchete de ghiocei. Cu forțe unite focul a fost 
stins. Intîmplarea de mai sus reamintește incă o dată faptul 

nu-i de jucat cu focul.
I. SORIN 

Petroșani

# Florica Indrei.
șani. Conducerea O.C.L. Ali
mentara, care a verificat cele 
cuprinse în sesizarea dv. 
adresată redacției, ne-a infor
mat că vă ține la dispoziție 
suma de 330 Iei. cit reprezin
tă chiria mobilierului in ca
uză pe perioada 1 iulie 1967 
— 31 inarlie 1970. Așadar, 
prezentați-vă pentru ridica
rea sumei cuvenite

Răspundem 
cititorilor
• Dumitru Marioane, Răs- 

co.il i. In parcul auto al I.G.C. 
Petroșani nu se găsește 'înma
triculat autobuzul nr. 
31 HD 2 334, la care vă re
feriți, din care cauză nu s-au 
putut cerceta cele sesizate de 
dv. Vă informăm totuși că 
un bilet pe traseul Petroșani 
— Cimpa este de minimum 
un leu. corespunzător cu tari
ful interurban de taxare, 
chiar și pentru distanța de 

o slație la alta. Taxarea 
minimum 50 hani se apli

că numai pe autobuzele 
pe traseele locale.

O Vasile Doandeș, Lupeni. 
Consiliul popular al orașul 
Lupeni ne aduce la cunoști 
ță că dv. figurați pe lista, i 
tocmită și depusă la magazi- 

Fero-metal, urmind 
• onora cererea in

nea primirii și distribuirii a- 
paratelor respective.

„După cîteva zile de cind 
ni-am mutat in noul aparta
ment — ne scrie Constantin 
Bodescu din Petroșani, strada 
Viitorului, blocul 45/A, parter 
— am constatat că apa nu mai 
curge prin robinet, ci prin ta
van de la etajul I. Inleresîn- 
du-mă la acest etaj, locatarul 
de acolo mi-a răspuns : „Și la 
mine curge apa de Ia etajul II, 
unde s-a spart o conductă-. Am 
sesizat împreună Asociația de 
locatari din cartierul Aeroport. 
Ani sesizat și conducerea I.G.L. 
printr-o scrisoare. Pină in pre- 

imeni să

constate gravitatea acestui nea
juns. Timpul trece, apa curge, 
apartamentele se degradează și 
nimeni nu se preocupă de re
pararea unei conducte".

De la același locatar aflăm 
că pe strada Viitorului există 
un alt apartament care ilus
trează elocvent unde poate du
ce nepăsarea factorilor care 
răspund de conservarea fondu
lui locativ. Din cauza apei 
scurse tot dintr-o conductă 
spartă, apartamentul nr. 25 din 
blocul 45/A este in prezent gol, 
nefolosit. O comisie a încercat

1 pătrundă in apartament pon

tru a constata pagubele, 
nu a putut deschide ușa 
cauza parchetului umflat 
apă. Cine va suporta cheltuie
lile de recondiționare a apar
tamentului ? Cine va răspunde 
— material și moral — pentru 
scoaterea apartamentului din 
circuit, pe un timp atît de în
delungat, cunoscind penuria 
permanentă de spațiu locativ 
în Valea Jiului ?

Așteptăm un răspuns in a- 
cest sens, din partea proprie
tarului : întreprinderea de gos- 

locativă Petroșani.

înainte de termen
de cîteva zile. In primele două 

zile s-au extras dc aici peste 
400 tone.

La această nouă capacitate 
— caracterizată printr-un ni
vel de tehnicitate sporit in 
dotare cit și in organizarea 
procesului tehnologic de ex
tracție — a fost repartizată 
brigada condusă de vredni
cul miner Petru Codrea. 
transferată la noul frontal 
dinlr-un abataj cameră. A- 
batajul pus in exploatare pe 
stratul 18 este e.llipat cu sus
ținere modernă (stilpj hidra
ulici tip S.A.H.-l și grinzi in 
consolă de tipul „Wanwerș") 
și se așteaptă sosirea unei 
combine care va fi introdusă 
la front pentru mecanizarea 
tăierii.

Conducerea zonei I-a 
la mina Aninoasa, colectivul 
minerilor de aici au avut de 
rezolvat in această perioadă 
o sarcină de mare răspunde
re. de care depind succesele 
lor viitoare : punerea in ex
ploatare, la data de 20 apri
lie, a stratului 18. blocul I 
intre orizonturile IX și X, 
aripa vestică. Prin intensi
ficarea la maximum u lucră
rilor de pregătire și acorda
rea atenției cuvenite creării 
liniei de front active, s-a 
reușit ca termenul de punere 
in exploatare a noii capaci
tăți să fie nu numai respec
tat, ci chiar să fie devansat 
cu aproape două săptămini. 
Abatajul pregătit pe stratul 
18 produce deja cărbune de

Firma restaurantului ..Pa- 
ringul* din cartierul Aeroport 
a rămas fără cîteva litere 
incă de anul trecut. Instala
ția sanitară este necorespun
zătoare. Rentabilitatea localu
lui o asigură mai mult per
sonalul de deservire care, 
din lipsă de clienți, consumă 
propriile preparate culinare. 
Iată cîteva aspecte despre 
care ne scrie Ion Medrea 
din cartierul Aeroport. Con
ducerea T.A.P.L. le cunoaște, 
oare ?

Cei care nu se vor prezenta in aceste zile la viză, 
vor fi sancționați, urmind a-și viza permisele la Deva. Olimpiadele școlare

Comitetul Filialei de vinătoare și pescuit sportiv Pe
troșani anunță că in zilele de 4, 5 și 6 mai 1970 se va 
face viza permiselor de port-armă. Toți vinătorii din Pe
troșani sint obligați a se prezenta in aceste zile la sediul 
filialei de vinătoare cu arma pentru verificare, permisul 
de port-armă, autorizația de cumpărare de muniții și cu 
permisul de vinătoare cu taxa achitată pe semestrul I 
1970.

Pe șosea, de la Banița spic Petroșani

Inccpind cu această săptăini- 
nă, se desfășoară etapele re
publicane ale tradiționalelor o- 
limpiade școlare de matemati
că, fizică, chimie și literatură 
română, organizate de Ministe
rul Invățămîntului in colabora
re cu societățile științifice pro
filate pe aceste discipline.

Intrată de peste un deceniu 
in calendarul evenimentelor 
școlare. întrecerea „strănepoți
lor lui Pi'.agora" reunește la 
București, m zilele de 17 și 18 
ale lunii, pe câștigătorii selec
țiilor anterioare desfășurate- la 
nivel local și județean. Pe lin
gă posibilitatea de a-și dovedi 
aptitudinile in domeniul mate
maticii. obținerea primelor lo
rii: i va oferi câștigătorilor — 
ca și pini acum — prilejul de

a reprezenta culorile patriei 
-la Olimpiada internațională de 
tineret, ce va avea loc. in tim
pul vacanței de vară, la Bu
dapesta. Amintim că la toate 
intilnirile de acest gen. care de 
12 ani sini organizate in diferi
te capitale europene, elevii ro
mâni s-au comportat tuerd :-.u.

In a doua jumătate a lunii 
in curs, in zilele de 26. 27 și 
28, Capitala va reuni p cei 
mai buni dintre tinerii ciii- 
mlști șl fizicieni, care i>i vor 
disputa intiietatoa în fa.\. fi
nală a acestor competiții. Ciș- 
tigătorii vor lua și ei parte la 
Olimpiadele europene de spe
cialitate, ce vor avea loc în 
orașele Moscova și. res >--.iv, 
Budapesta.

(Agerpres)
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Mîine încep convorbirile sovieto- 
americane pentru limitarea cursei 
înarmărilor strategice

Declarațiile șefilor celor două
VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

S !

V1ENA 14 (Agerpres). — La 
Viena a sosit marți delegația 
Uniunii Sovietice la convorbi
rile sovieto-americane pentru 
limitarea cursei înarmărilor 
strategice, condusă de Vladi
mir Semionov. locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe al 
U.R.S.S. Convorbirile vor începe 
■joi. Intr-o declarație făcută la 
sosire, V. Semionov a scos in 
evidență importanța și comple
xitatea sarcinii care stă in fața 
pârtieipanților la aceste convor
biri. Soluționarea problemelor 
Ce vor fi abordate — a spus ol 
— ar aduce o contribuție se
rioasă la consolidarea păcii și 
securității popoarelor. Guvernul 
sovietic, a recomandat delega
ției să poarte convorbiri intr-un 
spirit de lucru, constructiv. 
Sperăm că o atitudine simila
ră va manifesta și partea ame
ricană. a declarat el.

eroport că „Statele Unite 
face totul pentru a asi- 

succesul acestor convor- 
a căror importanță este 

lume''.

vor 
gura 
biri. 
recunoscută in intreai 
..Noi. a spus Smith vom încer
ca să oprim competiția in do
meniul armelor strategice nu
cleare. La Helsinki s-a făcut un 
bun început, dar acele convor
biri erau, prin natura lor. ex
ploratorii. Aici, noi începem 
negociem".

Ședința
Comitetului

să

★ pentru

u
*

i

« %

« »

Șeful delegației S.U.A., Ge
rard Smith, care a sosit in a- 
ceeași zi la Viena, a declarat dezarmare

ÎN FRANȚA
PARIS N (Agerpres). — 

Primiți ara intirzie la „ren- 
dez-vous" in Franja, și vre
mea rea persistă atit in zo
nele de litoral, cit și in ți
nuturile centrale.

Pe coastele Normandiei, 
vintul suflă cu o viteză de 
80—700 kilometri pe oră. pli
nind în primejdie ambarca
țiunile pe care Ic împinge 
spre coastă. Ploile și frigul 
slinjenesc în mod considera
bil lucrările agricole, iar în 
unele zone din nordul Fran
ței a nins abundent.

Ninsori și temperaturi joa
se se semnalează, de aseme
nea, in Burgundia și Franche- 
Comle. iar in munții Jura ză
pada atinge pe alocuri gro
simi de șase metri, ceea ce 
nu se intimplă de obicei a- 
colo nici iarna, in sud-vestul 
tării cad ploi reci de citeva 
sâptămini și frigul face ca 
peisajul să nu fie cel obiș
nuit primăvara. Pînă și pe 
Coasta de Azur, media tem
peraturii este cu circa 10 la 
sulă inierioară celei înregis
trate în ultimii 20 de ani.

GENEVA 14. — Coresponden
tul Agerpres, Horia Liman, 
transmite : In ședința de marți 
a Comitetului pentru dezarma
re delegatul polonez, Iozcf Wi- 
nicwicz. a abordat pe larg pro
blema unui eventual acord a- 
supra interzicerii armelor chi
mice și bacteriologice. El a sus
ținut principiul tratării globale 
a problemei, criticind energic 
teza separării celor două cate
gorii de arme. Vorbitorul a sub
liniat că Statele Unite sînt 
partizane ale acestei teze intru - 
cit utilizează in Vietnam arme 
chimice, produse sub licență 
britanică. Delegatul polonez a 
prezentat Un document de lu
cru — elaborat de țara sa în 
colaborare cu Mongolia și Un
garia — cu privire la proiectul 
de acord asupra interzicerii 
producțif'i și stocării de arme 
chimice și bacteriologice.

In cuvintarea sa, șeful dele
gației mongole a sprijin.! pozi
ția delegatului polonez. In 
celași sens s-au pronunțat și 
reprezentanții U.R.S.S. și Ceho
slovaciei.

Orientul
Apropiat

6 Convorbirile purtate
de Joseph Sisco

ÎN POLONIA
VARȘOVIA 74 (Agerpres). 

— Mei cei mai vjrstnici ță
rani polonezi nu-și amintesc 
de o iarnă atit de lungă ca 
in acest an, relatează agenția 
P.A.P. Deși in mod obișnuit 
in aceste zile trebuia să se 
termine semănatul cerealelor 
de primăvară, mai ales in re
giunile sudice ale tării, dato
rită viscolelor care au avut 
loc la sfirșitul săptămînii tre
cute, lucrările agricole au 
stagnat in multe locuri.

Situația a devenit complexă 
și din cauza necesității de a 
se reinsăminfa unele terenuri, 
semănăturile de toamnă avind 
de suferit din cauza iernii 
deosebit de aspre.

ARGEXTIVA

Peronistii

CAIRO 14 (Agerpres). — Jo
seph Sisco, asistent al secreta
rului de stat al S.U.A. pentru 
problemele Orientului Apropiat 
și ale Asiei de sud. și-a încheiat 
vizita oficială întreprinsă în 
Republica Arabă Unită.

în timpul șederii la Cairo, el 
a fost primit de președintele 
Gamal Abdel Nasser și a avut 
întrevederi cu Mahmud Riad, 
ministrul do externe, cu Mah
mud Fawzi. asistent al președin
telui Nasser pentru afacerile 
externe, precum și cu Salah 
Gohar. subsecretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R.A.U.

Convorbirile, menționează a- 
gențiilc de presă, au fost con
sacrate examinării situației din 
Orientul Apropiat. Joseph Sis
co a expus punctul de vedere 
al S.U.A. în ceea ce privește 
soluționarea ei ; partea egip
teană a subliniat necesitatea 
retragerii totale a trupelor is- 
raeliene din teritoriile 
ocupate, accentuindu-se, 
dată, asupra importantei
ționării echitabile a problemei 
palestiniene.

arabe 
toto- 
solu-

HOUSTON 14 (Agerpres) 
Temerara misiune selenară 
navei spațiale americane „A- 
pollo-13" a trebuit să fie aban
donată marți dimineața. O de
fecțiune la rezervorul nr. 4 de 
oxigen lichid al cabinei de co
mandă a scos din uz o parte 
din pilele electrice și instala
țiile de furnizare a oxigenului 
și apcj necesare celor trei as
tronauți, Speranțele de a ase- 
lcniza in zona craterului Fra 
Mauro pentru a desluși în mo
strele de rocă recoltate acolo 
tainele formării Lunii și siste
mului nostru planetar nu vor 
fi deocamdată îndeplinite.

Marți, la 4.13 (ora Bucureștiu- 
lui), pe cind „Apollo-13" se gă
sea la numai 90 900 km de Lu
nă, comandantul navei John 
Lovell anunța, după efectuarea 
unei verificări, că totul la bord 
decurge in mod normal. Cole
gii săi, John Swigert și Fred 
Haise manifestaseră apoi o sta
re de bună dispoziție neobiș
nuită în cursul transmisiunii de 
televiziune în direct prin care 
prezentaseră pe micul ecran 
timp de 33 de minute instala
țiile de la bordul cabinei de 
comandă și ale modulului lu
nar, echipamentul și instru
mentele pe care urmau să le 
utilizeze in timpul explorării 
Lunii. Citeva minute mai tir
ziu, insă, in timpul unei con
vorbiri intre navă și Centrul 
spațial de la Houston s-au de-, 
clanșat simultan sistemele de 
alarmă de la bordul navei și 
de la sol. Se declanșase seria

a
de evenimente care au dus la 
suspendarea misiunii lunare. 
Atit aparatele de control de la 
bord cit și cele ale Centrului 
spațial au înregistrat scăderea 
rapidă a presiunii în rezervoa
rele de oxigen și ieșirea din 
uz a două din cele trei surse 
principale de energie electrică 
ale cabinei de comandă. Cu o 
singură baterie în funcțiune, in
strucțiunile N.A.S.A. preconi
zează abandonarea automată a 
misiunii și întoarcerea în con
diții de urgență a navei pe 
Pămînt. La 6,15 (ora Bucureș- 
tiului), la Houston se afirma 
deja că cea dc-a treia debar
care a omului pe Lună este 
compromisă. Troi sferturi de 
oră mai tirziu, Swigert, pilotul 
cabinei do comandă, acționind 
in baza dispozițiilor primite de 
la Houston, scotea din uz ma
joritatea instalațiilor de la bor- 
dul cabinei, transform ind-o în- 
tr-o „epavă". în timp ce co
legii săi Lovell și Haise tre
ceau în modulul lunar. Decizia 
anunțată la Houston a fost ur
mată de o tăcere apăsătoare 
care s-a lăsat asupra imensei 
hale pentru public plină pină 
la refuz do cei ce veniseră să 
afle cc se intimplă astronauți- 
lor aflați în spațiu la peste 
320 000 de kilometri distanța do 
Pămint. Dispoziții severe pen
tru limitarea la maximum a 
consumului de energie electrică 
și rezervelor de oxigen do la 
bordul cabinei de comandă și 
menținerea în funcție numai a 
instalațiilor vitale, au sosit de

SC
as-

la sol. In acele momente 
părea că viața celor trei 
tronauți este in pericol. Abia 
la 8.02 calculatoarele electro
nice de la Houston confirmau 
că rezervele de oxigen, hrană 
și bateriile aflate în modulul 
lunar sini suficiente pentru a 
garanta supraviețuirea echipa
jului în cursul călătoriei de 
reîntoarcere spre Pămint. După 
o jumătate de oră, s-a anunțat, 
do asemenea, că astronauții se 
află in afara unui pericol ime
diat, luîndu-se totodată, măsu
rile pontau începerea pregăti
rilor in vederea reîntoarcerii 
spre Terra. La ora 10,43 a fost 
efectuată manevra crucială de 
plasare a navei spațiale pe o 
traiectorie de revenire liberă.

După anularea misiunii lu
nare obiectivul principal al e- 
forturilor depuse do sutele do 
tehnicieni .și specialiști ai 
N.A.S.A. constă in aducerea in 
siguranță a celor trei astro
nauți pe Pămint. „Apollo-13" 
se afla în momentul acciden
tului pe o traiectorie „hibridă", 
pe care fusese înscrisă luni 
seara in scopul executării in 
condiții optime a aselenizării. 
De dala aceasta, ea trebuie să 
fie readusă pe o traiectorie de 
revenire liberă similară celei 
de la începutul călătoriei spre 
Selene. Timp de 30 de secunde, 
cele 16 motoare ale etajului de 
coborire a modulului lunar âU 
fost puse în funcțiune in baza 
unui program complex întocmit 
de urgență la Houston pentru 
a înscrie nava pe traiectoria

de revenire liberă pe Pămint. 
Conform legilor mecanicii ce
rești. in urma acestui impuls 
„Apollo-13“ va efectua o jumă
tate do rotație in jurul Lunii, 
la altitudinea optimă pentru ca 
forțele de gravitație selenară 
să o plaseze automat pe traiec
toria care o va aduce in ime
diata apropiere a Pâmîntului. 
O nouă manevră de acest gen 
urmează să fie efectuată mier
curi la ora 4,43 (ora Bucure.ș- 
tiului). la aproximativ două orc 
după ce nava va ocoli Luna, 
fiind menită să-i imprime o 
viteză suplimentară care va 
scurta durata călătoriei cu a- 
proape zece ore și va asigura 
posibilitatea amerizării in O- 
ceanul Pacific, intr-un punct 
situat la aproximativ 1 200 ki
lometri nord-est do Noua Zcc- 
landă. In acest caz. cei trei 
astronauți vor atinge apele Pa
cificului vineri la ora 19.13 (ora 
Bucureștiului).

Oficialitățile N.A.S.A. mani
festă un „optimism prudent" cu 
privire la buna funcționare a 
instalațiilor de bord și motoa
relor modulului pentru asigu
rarea manevrelor și a menține
rii în viață a astronauților. Ime
diat după accident s-a consta
tat că rezervele de oxigen sînt 
suficiente pentru cel puțin 130 
de orc, iar cele de apă pentru 
aproximativ 90 de ore. față de 
80 de orc cit va dura în total 
călătoria de reîntoarcere.
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CANADA : In capitala Canadei a avut loc cea mai mare 
demonstrație antirăzboinică din ultimii ani. La demonstrație 
au luat parte participant din Montreal, Kingston si dm alte 
orașe din provinciile Quebec și Ontario, care au sosit la Ot
tawa pentru a exprima protestul față de continuarea războ
iului dus de S.U.A. în Vietnam, și de sprijinirea acestuia do 
către Canada.

In fotografie: Miting lingă clădirea Parlamentului. Pe 
pancarte se poate citi : „Să se pună capăt războiului din Viet
nam" ! „Să înceteze coparticiparea Canadei ! ..Pace pe pă- 
mînt !'

NEGOCIERILE
americano-spaniole

Solemnitatea înmînării medaliei „A 25-a aniversare 
a eliberării patriei" unui grup de activiști de partid, 

stat și pe tărîm obștesc sovietici
MOSCOVA 14. — Corespon

dență de la Silviu Podină :
La Ambasada României din 

Moscova a avut loc, la 14 apri
lie, solemnitatea inminării me
daliei jubiliare „A 25-a aniver
sare a eliberării patriei" unui 
grup de activiști de partid, de 
stat și pe tărîm obștesc din

Uniunea Sovietică. Printre cei 
medaliați se află K. Rusâkov, 
șeful secției pentru relații ex
terne a C.C. al P.C.U.S., și O. 
Rahmaninov. prim-adjunct de 
<ef de secție la C.C. al P.C.U.S., 
B. N. Pastuhov, secretar al C.C. 
al Komsomolului. vicepreședin
te al Asociației de prietenie so-

vielo-române. G. G. Sotnikov, 
prim-vicepreședinte al Asocia
ției de prietenie sovicto-româ- 
ne. adjunct al ministrului in
dustriei constructoare ’ 
șini grele, energetice

. transport al U.R.S.S. 
Inmînînd medalia.

Marinescu, ambasadorul Româ-

dc ma- 
și de

Teodor

niei în U.R.S.S., i-a felicitat pe 
cei medaliați din partea Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România. In numele 
acestora, K. Rusakov și scri
itoarea Margarita Aligher au 
adresat mulțumiri conducerii do 
partid și de stat a României 
pentru distincția acordată.

CURT
© DEMISIA MINISTRULUI 

LUCRĂRILOR PUBLICE DIN 
GUVERNUL SPANIOL, i 
rico Silva Munoz, a fost 
firmată luni scara, 
comunicatul oficial 
se anunță numirea 
post a lui Gonzalo 
de la Mora, care a ... 
nă acum funcția de subsecre
tar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe. înlocuirea lui 
Federico Silva Munoz, se re
levă în cercurile politice din 
Madrid a deschis practic o „mi
că criză" politică în Spania. 
Ea face parte dintr-un plan al 
„Asociației catolice naționale a 
propagandiștilor" (ACNP), grup 
căruia îi aparține și Silva Mu
noz.

Fede- 
con- 

o dată cu 
prin care 
in acest 

Fernandez 
deținut pî-

Willard Shepard, pacien
tul care la 10 februarie a fost 
supus unei operații de trans
plantare a inimii, a decedat 
luni la spitalul din Ricmund 
(Virginia). Autopsia efectuată a . 
stabilit că decesul se datorește 
fenomenului de respingere a or
ganului grefat.

@ Un specialist francez 
Louis Ancot — a realizat un 
DISPOZITIV CU AJUTORUL 
CĂRUIA POT FI DETECTATE 
ARMELE DE FOC AFLATE A- 
SUPRA PERSOANELOR CARE 
CĂLĂTORESC CU AVIONUL. 
Folosirea acestui aparat va 
permite depistarea piraților ca
re, din diverse motive, detur
nează avioane de pasageri.

$ Micul cargo italian „Dui-_ 
zar", de 500 de tone, s-a scu
fundat în apropierea coastelor 
siciliene, în dreptul capului 
Peloro. Din cei nouă membri 
ai echipajului, unul singur a 
fost găsit în viață, agățat de 
o barcă de salvare. Cadavrele 
altor șase marinari au fost des
coperite ulterior.

WASHINGTON 14 - Co
respondentul Agerpres, C. Ale- 
xandroaie, transmite: La Wa
shington a început luni o noua 
runda de negocieri americano- 
spaniole privind mult contro
versata problema a folosirii de 
către S.U.A. a bazelor militare 
din Spania pentru o nouă pe
rioadă de cinci ani. Tratativele 
sini conduse de secretarul "De
partamentului de Stat. William 
Rogers, și de ministrul de ex
terne spanio). Gregorio Lopez 
Bravo.

Acordul americano-spaniol 
privitor la folosirea de către 
trupele americane a bazelor 
S.U.A. de la Madrid, Saragosa 
și Sevilla, precum și a bazei 
aero-navale de la Rota, a ex
pirat in septembrie 1963. Nego
cierile purtate înainte și după 
data expirării nu au reușit să 
ducă- decît la un acord provizo
riu, înlrucît , 
ia problema sumei ce 
plătită Spaniei de către S.U.A. 
pentru folosirea bazelor au ră
mas divergente. Washingtonul a 
avertizat Madridul că, în cazul 
în care acesta nu va accepta 
condițiile financiare avansate de 
partea americană, va fi nevoit 
să ia in considerație posibili
tatea închiderii bazelor respective.

pozițiile părților 
trebuie

Spania a pretins la început drept 
chirie pentru următoarea pe
rioadă de cinci ani suma de 750 
milioane dolari, apoi a coborit 
pretențiile la 500 și chiar 200 
milioane dolari. Considerînd ce
rerile Madridului ca exagerate, 
delegația S.U.A. a propus și a 
obținut. în 1968, încheierea u- 
nui acord pe o perioadă de doi 
ani, care ar urma să expire în 
septembrie a.c. Prețul pentru 
acești doi ani a fost slapîlit la 
50 milioane dolari, plălibil in 
echipament militar.

Dacă a cedat în ce privește 
partea materială, guvernul spa
niol a insistat în schimb ca 
noul acord să conțină o pre
vedere care să includă Spania 
sub ..umbrela nucleară" euro
peană a Pactului Nord-Atlantic, 
pretenție respinsă de S.U.A. ca 
urmare a presiunilor aliaților 
și a unor congresmeni.

Conținutul convorbirilor actua
le dintre șefii ministerelor de 
externe ai celor două țări nu 
este cunoscut, întrucît — după 
cum subliniază „New York 
Times" — „ambele țări au evitat 
să spună prea multe despre pro
gramul tratativelor".

• EPIDEMIA DE HOLERĂ 
care bintuie in regiunea estică 
a Pakistanului a provocat 
ultima săptămină moartea 
peste 150 de persoane.

• LA MOSCOVA A FOST 
SEMNAT UN CONTRACT in 
baza căruia Uniunea Sovietică 
a achiziționat din Japonia o u- 
zină chimică pentru producția 
de polimeri, cu o capacitate 
anuală de 90 000 tone. După 
cum relatează agenția TASS, 
valoarea contractului se ridică 
•la cea. 26 milioane dolari. Se 
preconizează ca noua întreprin
dere să fie dată în exploatare 
in anul 1973.

• PESTE 5 000 DE MINERI 
din statul australian New South 
Wallcs au declarat o grevă de 
48 de orc. rcvendicind majora
rea salariilor și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă. Ca urma
re a grevei, a fost paralizată 
activitatea tuturor 
bonifere din acest

minelor car- 
stat.

IRAK
• Cunoscutul oin de afaceri 

american. Henry Ford junior, 
președintele firmei .Ford Motor 
Company", iși continuă la Mos
cova seria de convorbiri cu re
prezentanți ai guvernului sovie
tic. Marți, Henry Ford junior 
a avut întrevederi cu ministrul 
comerțului exterior al U.R.SJS., 
Nikolai Patolicev, și cu minis
trul industriei de automobile, 
Aleksandr Tarasov.

Personalități kurde numite
in posturi administrative importante
BAGDAD 14 (Agerpreș). — La 

Bagdad s-a anunțat că~ două 
persoane de origine kurdă au 
fost numite în posturi admi
nistrative importante, în baza 
acordului intervenit luna trecu
tă intre reprezentanții kurzilor 
și guvernul irakian. Este vorba 
de Abdel Mirza Al-Atroushi, 
membru proeminent al Parti
dului Democrat Kurd, care a 
fost numit în funcția de guver
nator al provinciei Al-Anbar 
din centrul Irakului și de Sha
fiq Ahmed Agha, fost coman
dant în armata kurdă, care a

devenit director general al com
paniei de stat pentru industria
lizarea tutunului din Sulcima- 
niya.

După cum se știe, acordul 
amintit, ce a pus capăt unui 
război de aproape zece ani, 
prevede cooptarea unor repre
zentanți ai kurzilor în condu
cerea Irakului. Astfel, cinci 
membri ai acestei minorități au 
și ocupat posturi în cadrul Ca
binetului de Miniștri urmind, 
de asemena. ca un vicepreșe
dinte kurd al Irakului să fie 
numit în viitorul apropiat.

avocat 
timbre 
filate-

unui

combatău

Din presa
străină

„Ciclul
infernal"

încearcă săPeron, 
intensificat 

acțiunile 
Grupul, 
„Forțele

iși intensifică

Controverse

trimestru nu a fost 
în ce privește folo-

40 369

acțiunile

guvernamentale
BUENOS AIRES 14 (Agerpres). 

— Adepții fostului președinte 
argentinian, Juan 
în exil, și-au 
ultimele zile 
vernamentale. 
autointitulează 
peroniste", a lansat un 
supra unei garnizoane

anligu- 
ce se 
armate 

atac a- 
situate 

în apropierea orașului Tigre, la 
20 km nord de Buenos Aires. 
Membrii grupului au luat cu el 
o mare cantitate de arme, 
niții si efecte militare, 
informat imediat despre 
atac redacțiile mai multor ziare 
centrale argentiniene, care au 
înserai în informațiile lor rela
tări asupra desfășurării acțiunii.

De la sfirșitul anului trecut, 
organizația ..Forțele armate pe- 
ronisle" a efectuat douăspre
zece asemenea raiduri cu scopul 
de a procura arme și muniții, 
precizează agenția Associated 
Press.

K.P.D. Coreeană : 
pect de muncă la mina 
„8 Februarie".

• In următorii 10 ani, in 
Japonia vor fi introduse TRE
NURI CAPABILE SA DEZ
VOLTE O VITEZĂ DE 400 KM 
PE ORĂ, a anunțat președin
tele Societății căilor ferate ja
poneze, Satoshi Isozâki, in ca
drul lucrărilor Conferinței in
ternaționale a transporturilor 
feroviare.

• Din locuința 
din Roma au fost furate 
reprezentind exemplare 
lice rare, evaluate la circa 300
milioane lire italiene. Se parc 
că hoții au fost ei înșiși fila
telici, deoarece au renunțat să 
ia unele tablouri și alte obiecte 
de mare valoare aflate în a- 
partament, preferind mărcile.

• Clifford Dupont a fost 
desemnat marți de guvernul de 
la Salisbury drept președinte 
al Republicii" Rhodesia.

După cum se știe, Dupont fu
sese numit președinte interimar 
o dată cu intrarea în vigoare 
a noii ..Constituții" elaborate 
de oficialitățile rasiste de la 
Salisbury.

Președintele Hixnn
Statele Unite trec printr-o 

perioadă de recesiune. Acesta 
este cuvîntul cel mai potrivit 
pentru a fi folosit cind ritmul 
de creștere a producției s-a 
diminuat în mod constant in 
ultimele șase luni. Asupra 
acestui punct, rezultatele pri
mului trimestru al anului 
1970, adăugate la cele ale ul
timului trimestru al anului 
1969, nu lasă nici o urmă de 
îndoială, nici chiar celor op
timiști. Astfel, nu se poate 
să nu se remarce că vinză- 
rile industriei de automobile 
au scăzut cu 12 l;ț sută de 
la 1 ianuarie pînă în prezent 
față de perioada corespunză
toare a anului trecut, că co
menzile de mașini unelte au 
înregistrat o scădere puterni- . 
că, iâr in construcții s-a în
registrat o, sensibilă diminua
re. Toate acestoa se traduc 
printr-o nouă scădere a pro
fiturilor, cu atît mai rău pri
mită. cu cit o accentuează pe 
cea din 1969.

Primul 
bun nici 
sirea forței de muncă. Rata 
șomajului se apropie de 4,5 
la sută. Dar ceea ce neliniș
tește mai mult opinia pu
blică și mai ales guvernul în 
această conjunctură preelecto
rală este creșterea continuă 
a prețurilor cu amănuntul.

stagnării afacerilor ? Și. da
că inflația se va arăta ine
vitabilă, nu este oare prefe
rabil ca ea să finanțeze o 
nouă expansiune ?"

Președintele Nixon a hotă- 
rît să sporească ou 300 mili-

pentru anul care va începe 
la 1 iulie se va afla astfel 
condamnat la deficit în lo
cul unui excedent de 1.3 mi
liarde dolari anunțat ante
rior și care era- considerat 
indispensabil pentru a stăvili 
inflația.

In ciuda ambiguității recu
noscute a indicatorilor pe 
baza cărora se fondează ana
lizele, numeroase întrebări a- 
par chiar in sinul Adminis
trației : „Prezența recesiunii 
este ea oare un aspect nece
sar al .luptei împotriva infla
ției ? Nu constituie oare un 
risc serios continuarea simul
tană a creșterii prețurilor și

oane dolari bugetul social pe 
anul fiscal 1971. El a elibe
rat 600 milioane destinate 
proiectelor de construcții și a 
cerut 300 milioane suplimen
tare pentru lupta contra po
luării apei și 300 milioane 
pentru construcția de locu
ințe.

Numai că bugetul federal

Reprezentantul Biroului bu
getar ar putea admite, in
tr-un caz de forță majoră, 
un deficit, care ar rezulta 
insă din stagnarea persisten
tă a economiei și nu ca o 
consecință a inflației, dar se 
pronunță împotriva oricărui 
deficit voluntar, provocat de 
sporirea cheltuielilor peste 
nivelul veniturilor.

Controversele asupra defi
citului bugetar prezintă un

inflația
J

caracter mai radical atunci 
cind la cuvînt urmează opo
ziția. Acuzați in timpul fos
tei administrații Johnson de 
a fi la originea marasmului, 
democrații au acum prilejul 
să acuze doctrina și practica 
succesorilor lor.

Creșterea continuă a costu
lui vieții furnizează democra
ților cea mai bună temă 
pentru propagandă in vede
rea alegerilor din noiembrie. 
Fostul vicepreședinte, Hubert 
Humphrey, și-a înhămat deja 
calul pentru această luptă, 
fără să renunțe la a sprijini 
și chiar a încuraja revendi
cările privind salariile.

Noile contracte colective de 
muncă, încheiate cu anumite 
majorări de salarii, nu au a- 
vut darul să reducă mișca
rea revendicativă. Experți ai 
Departamentului Muncii afir
mă că nu s-a ajuns încă la 
situația cea mai rea. avin- 
du-se în vedere că amenință
rile cu greva se intensifi, ă.

(..LE FIGARO )
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