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In pregătirea
bilanțului final

RfZULIATE PI

TOATE
UNITĂȚILE
ECONOMICE

Perioada ce ne mai desparte de sfirșitul anului mar
chează etapa finală a actualului cincinal. Această perioadă 
nu se mai socotește acum in ani și nici măcar in luni, ci în 
săptămîni și zile. Peste șase săptămîni vom încheia bilanțul 
nu numai al unui trimestru sau al unui an ci al unei în
tregi perioade de cinci ani care a însemnat un nou pas im
portant al națiunii noastre socialiste pe calea progresului 
și prosperității.

Minerii și împreună cu ei toți oamenii muncii din 
Valea Jiului se pregătesc să încununeze acest bilanț cu 
rodul unei activități din ce in ce mai bogate In cele 10 
luni care s-au epuizat din acest an pe ansamblul economiei 
municipiului s-a realizat o depășire a planului producției 
globale de 29,9 milioane lei (față de angajamentul luat de 
25.2 milioane lei) și s-a obținut un important plus la pro
ducția marfă vindută și încasată, livrindu-se economiei na
ționale produse peste plan in valoare de 32,f> milioane lei. 
O importantă contribuție la aceste rezultate au adus-o mi
nerii. care au depășit planul la producția netă de cărbune 
cu 32 500 tone de cărbune față de 50 000 tone, cit prevede 
angajamentul anual. S-au produs peste plan 4 300 kg fire 
de mătase artificială. 28 500 tone calcar metalurgic. 1317 
ton • pîine, 1 500 hl lapte pentru consum, 31 tone brinzeturi 
smintină și alte produse.

Prin reducerea prețului de cost și a cheltuielilor de 
producție, in primele trei trimestre au fost reduse cheltu
ielile la 1 000 lei producție marfă cu 19,18 lei, obținîndu-se 
economii in valoare de 31.7 milioane lei și beneficii de 31.8 
milioane lei, față de angajamentul luat de 13.2 milioane lei 
și respectiv 12,4 milioane lei. Prin unitățile comerciale s-au 
desfăcut către populație mărfuri in valoare de 029,8 mili
oane lei — cu 11.3 milioane lei peste prevederi.

Planul lucrărilor de investiții a fost realizat în pri
mele 10 luni ale anului in proporție de 101,1 la sută, adică 
84,1 la sută din planul anual. In cele 10 luni care s-au în
cheiat din acest an s-au pus in funcțiune și dat in folosință 
importante obiective industriale și social-culturale ca fa-
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de partid și guver- 
a Republicii Popu-

lozef
pancarte

relațiilor de 
care leagă 
polonez.

delegația de

obiec- 
și cul- 
istotice. 
de stti-

Duminică, 15 noiembrie, 
deslășoară la Deva laza 
țeană a concursului pion 
pe teme de circulație. Din

Gheorghe
Emil Drăgănescu.

Fazekas. Dumitru Popa, 
Popescu precum 
nescu, ministrul

noile

vizitarea unor 
industriale, sociale 

monumente 
vizitate
Rîmnicu Vîlcca, 
Cluj, Oradea.

Parcul de cartinguri al celor 
trei case ale pionierilor din Pe
troșani, Vulcan și Lupeni, s-a 
îmbogățit cu încă cinci vehicule 
realizate la întreprinderea „Cio-

precizie.

a

Realizări
meritoriide

ale construe
torilor din
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obișnuit se păstrează 
fișet metalic, nu mai 

să
este

că i

Socialiste 
noiembrie 
partid și 

Republicii
condusă de 

prim-se- 
( entra1 

Muncitoresc Unit

Horia NELEGA, 
procuror

ele au avut 
pozitivă. Incen- 
de fiecare dată 

plan generos de

COMUNICA

ne- 
serviciul 
unitate 
metalic

Fabrica de stilpi hidraulici Vulcan.

Seminarul 
național 

al cercurilor 
științ.f ice 

studentesti
Ediția I9?2 a Seminarului na

țional al cercurilor științifice stu
dențești, organizat de Ministe
rul Invățămintului și Uniune i 
Asociațiilor studențești din Ro
mânia, a început, vineri dimi
neața, la Academia de Studii 
Economice din București. Timp 
de trei zile, studenții facultăților 
cu profil economic din Bucu
rești și din alte centre universi
tare ale țării vor prezenta comu
nicări științifice in cadrul cărora 
vor fi relevate rezultatele inves
tigațiilor Întreprinse de cercurile 
studențești în domeniul econo
mici industriale, economiei agra
re, calculului economic și ciber
neticii.

Concurs
Jiului pai igătorii

lor orășenești însoțiți de 
grup de... suporteri.

automobilișli
canul" Tîrgoviște. Prevăzute 
motoare „Mobra", 
de cârmi î pot să dezvolte

de circa 75 km/h.

uutqaui avutului obștesc, 
păstrarea secretului te stat 
îndatoriri legale eare incumbă

răspundere și vigilență
Obligația de a păzi cu stric

tețe integritatea avutului obștesc, 
precum și obligația de a păstra 
secretul de stat și de serviciu, 
sint îndatoriri cetățenești legale 
ce izvorăsc direct din Constituția 
țării. Aceste obligații au meni
rea de a duce la întărirea teme- 

- proprie-
a 
ale

liei societății noastre - 
tatea socialistă - de 
cuceririle revoluționare 
muncitoare.

Obligații deosebite 
la apărarea integrității 
obștesc și la păstrarea secretului 
de stat și de serviciu, revin con
ducerilor organizațiilor socialiste. 
Cadrul legal al’ acestor îndato
riri il constituie Decretul nr. 
430 1969, care obligă conducerile 
organizațiilor socialiste să ia 
măsuri eficiente și să asigure un 
control permanent asupra păst'ă- 
rii secretului de stat și de ser
viciu.

Recent, din inițiativa organelor 
de partid și de stat in unitățile 
economice și instituțiile din muni
cipiul Petroșani, a avut loc un 
control asupra modului in care 
au fost luate măsuri eficiente 
pentru păstrarea secretului de 
serviciu și de stat și pentru asi
gurarea și păstrarea bunurilor 
proprietate socialisto.

Constatările făcute cu acest 
prilej denotă preocuporeo spo
rită o conducerilor orgonizațidor 
socialiste pentru operarea avu
tului obștesc, pentru păstrarea 
secretului de serviciu și de stat. 
O altă constatare care reține in 
mod deosebit atenția este aceea 
că, astăzi, mai mult ca oricind 
poporul nostru dovedește o înal
tă conștiință cetățenească, este 
animat de sentimentul response-

apăra 
clasei

cu privi i e 
avutului

bilității ce-l are in construirea 
societății socialiste.

Unele din constatările făcute 
cu ocazia acestui control rețin 
insă atenția prin gravitatea con
secințelor ce le-ar putea aveo. 
In controlul făcut la unele uni
tăți s-a constatat o reală preo
cupare pentru păstrarea documen
telor, pentru asigurarea bunuri
lor proprietate socialistă. Acest 
lucru este cu atit mai grav cu 
cit in unele din aceste unități 
au fost semnalate situații 
această natură și anterior.

In cele ce urmează, vom 
două exemple care denotă 
perficiolitote și lipsa celui 
elementar spirit de vigilență în 
păstrarea unor documente, fapte 
ce pot duce la consecințe deo
sebit de grove.

Modul in care conducătorul 
E. M. Lonea, inginerul Ajrel 
Brinduș, o înțeles să-și îndeoli- 

nească obligația ce o are pen
tru păstrarea unor documente cu 
caracter secret, in calitate de 
cetățeon și conducător al unei 
unități, o fost constatat chior m 
biroul acestuia. Cabinetul de 
lucru ol directorului era încuiat, 
cheia fiind insă pusă in mare „si

guranță" pe un dulap din biroul 
secretarei. Verificînd masa de lu
cru a tovarășului director al mi
nei am constatat cu stupoare că 
sertarele erou încuiate dor a- 
veou cheile in broaște. In sertare 
s-au găsit documente din cele 
mai voriote care trebuiau păstra
te in cu totul alte condițiuni. 
Este suficient să omintim o 
ație cu privire la realizarea 
nului unității defalcată pe 
toare in ultimii 5 ani.

După oceastă constatare

mai poate mira pe nimeni 
glijența ce există la 
contabilității în aceeași 
unde cheile unui fișet 
erau păstrate într-un dulap din 
lemn care la rîndul său era „în
cuiat", cheia fiind la indemina 
oricui. Credem că despre docu
mentele la care am ajuns cu 
foarte mare ușurință și core in 
mod 
acest 
voie 
că 
cui 
lie se păstrează 
căror siguranță 
deosebită, 
celor de la

In biroul 
ției Petrila 
am ojuns cu 
Dacă acesta 
timpul nopții, 
foptul că se 
mero 
rea 
sebită 
lucru nu mai poate avea nici 
un fel de justificare. Considerăm 
că pino la data cind s-a efec
tuat controlul, tovarășul director 
cunoștea importanța unor docu
mente cum ar fi cărțile de ra
port, evidența timpului lucrat in 
condiții deosebite, evidența în
tregului efectiv pe colective de 
muncă și evidența mișcării per
sonalului în unitate.

Avind exemplul negativ al 
conducătorilor și olți salariați 
din unitățile menționate dovedesc

în 
e ne- 
pentru 

ori- 
mela- 

a 
fie 

Cit despre siguranța 
E. M. Lonea... 
directorului Prepara- 

tov. Sabin Florca, 
destulă 
nu se 
avind 

învecinează cu
i ofițerului de serviciu, lăsa- 
unor documente de o deo- 

importanță pe masa de 
mai poate avea

Un crimpei din peisajul urbanistic al Văii -Jiului
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In cursul acestei săptămîni stu
denții anului V, secțiile exploa
tări miniere și preparare de la 
Facultatea de mine și secția elec
tromecanica de la aceeași 1 acui
tate au participat la o excursie 

studii al cărei principal scop

a fost 
tive 
turale. 
Printre orașele 
denți amintim : 
Sibiu, Brașov, 
Timișoara,
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CU LI URA
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Petroșani
Constructorii din Petro

șani, sub conducerea șefului 
de șantier Nicolae Sasu, au 
trecut la executarea unor 
blocuri de locuințe din pa
nouri mari prefabricate — 
ceea ce asigură scurtarea 
timpului de lucru la totali
tatea operațiunilor și o pro
ductivitate sporită a muncii.

Nu a trecut decit puțin 
timp de cind constructorii 
de pe acest șantier au pre
dat blocul 
săptămina 
dat (fără 
blocul D 
zile zidarilor Dumitru

Anghel Arșoi,

D 1—2 și ială că 
trecută, ei au pre- 
finisaj exterior) și 
1—3. Acum brigă- 

Ro- 
șu. Anghel Arșoi. Nicolae 
Militaru. mozaicarilor Gheor- 
ghe Bețivu. N. Dumitru, zi
darului montator Ștefan Ka- 
dar, timplarului Ioan Tobă, 
zugravului Grigore Sturzu, 
echipele instalatorilor Ion 
Sachelarie. Costache Maftei, 
Dganzi Hristos îndrumate de 
maistrul instalator Gheorghe 
\nghcl desfășoară o activi

tate susținută ca — in a- 
ceastă săptămină — să pre
gătească pentru recepție 'fă
ră finisaj exterior) și cel de 
al treilea bloc — blocul 
D 1—4 tot din panouri mari 
prefabricate I

3 blocuri — 90 apartamen
te, montate, finisate și pre
date intr-o lună și jumătate, 
iată o realizare meritorie a 
constructorilor din Petro
șani I

aimineața a părăsii C a
pitala, îndreptîndu-se spre p.vtie, 
delegația de partid și giivern.ime.i- 
tală a Republicii Populau PplonCj 
condusă de tovarășii W lady-iaw 
Gomulka, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului M.n- 
citoresc Unit Polonez, și Jozef 
Cvrankiewicz, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.UP, re
ședințele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone, care, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, a tac ,t 
o vizită oficială de prietenie in 
țara noastră.

De la reședința rezervată 
peților pina la aeroportul Otop 
conducătorii de partid și de 
polonezi au venit împreună 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

general al Partidului
Român, președintele C

siliului de Stat, și cu persoanele 
oficiale caie i-au însoțit in vizi'a 
în țara noastră. Traseul este împo
dobit cu drapelele de stat române 
și poloneze. Zeci de mii de bucu- 
reșteni, allațî de-a lungul bule
vardelor, salută cu căldură pe 
conducătorii celor două partide și 
state, aclamă îndelung pentru prie
tenia româno-poloneză, pentru 
colaborarea și cooperarea frățev- 
că dintre partidele, țările și po
poarele noastre. Dintr-o mașină 
deschisă, escortată de motocicliș'>, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Wladyslaw Gomulka răspund ma
nifestărilor prietenești ale cetățeni
lor, care flutură stegulețe româ
nești și poloneze, ca semn al sen
timentelor de dragoste și priete
nie cu care poporul nostru a în- 
tîmpinat pretutindeni pe oaspeții 
polonezi.

Aeroportul Otopeni este împQilo- 
bit sărbătorește. Sint arborate

drapelele de stat ale celor două 
țări. Pe frontispiciul pavilionului 
central al aerogării se află por
tretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Wladyslaw Gomulka, 
Ion Gheorghe Maurer și 
Cyrankiewicz. Pe mari 
se află înscrise, in limbile română 
și poloneză, urările: „Trăia<«.ă
prietenia, colaborarea și alianța 
frățească dintre poporul român și 
poporul polonez I" : „Trăiască uni
tatea țăriloi socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale !“.

Pe aeroport au venit să-i salute 
pe oaspeți tovarășii Paul Niculesm- 
Mizil, Gheorghe Pană, Ilie Vec- 
deț. Emil Drăgănescu. I inos

Dumiwu 
și Corneliu \la- 
afacerilor exter-

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân și a Consiliului de Mi
niștri al Republicii 
România, între 10—13 
1970, o delegație de 
guvernamentală 
Populare Polone, 
Wladyslaw Gomulka, 
cretar al Comitetului 
al Partidului 
Polonez, și Jozef Cyrankiewicz. 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Polone, a făcut o vizită oficială 
de prietenie in Republica So
cialistă România.

In timpul vizitei a fost sem
nat noul Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
intre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară 
Polonă.

Delegația de partid și guver
namentală a Republicii Popu
lare Polone a luat cunoștință 
de realizările construcției socia
liste in Republica Socialistă Ro
mânia. Delegația a vizitat Fa
brica de mașini-unelte și agre
gate București și Uzinele „E- 
lectroputere“-Craiova. noile car
tiere de locuințe din Capitală, 
s-a intilnit cu oameni ai mun
cii.

Delegația 
namentală 
lare Polone a fost intimpinată 
pretutindeni cu căldură și sim
patie — expresie a 
prietenie frățească 
popoarele român și

In timpul vizitei,
guvernamentală a Re- 
Socialisle România, 

de Nicolae Ceaușescu. 
general al Partidului 

Român, președintele

partid și 
publicii 
condusă 
secretar 
Comunist
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a avut 
convorbiri cu delegația de partid 
și guvernamentală a Republi
cii Populare Polone.

La. convorbiri au participat:
Din partea română : Nicolae 

Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Emil Bodnaraș. membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreșcdinte al Consiliului de 
Miniștri, Janos Fazekas, mem
bru al Comitetului Executiv al

C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Cor
nelii! Mănescu, membru al C.C. 
a! P.C.R., ministrul afacerilor 
externe. Tiberiu Petrescu, am
basadorul Republicii Socialiste 
România în Republica Popu
lară Polonă. Au fost, de ase
menea. prezenți : Bujor Almă- 
șan. membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul industriei miniere și 
geologiei, Vasile Vlad, membru 
supleant al C.C. al P.C.R.. șe
ful Secției Relațiilor Externe a 
C.C. al P.C.R., Ion Florescu. 
membru supleant a| C.C. al 
P.C.R., șeful Cancelariei C.C. al 
P.C.R.. Nicolae Ecobescu. mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Grigore Bargăoanu, 
vicepreședinte al Comisiei gu
vernamentale de colaborare și 
cooperare economică și tehni
că, George Marin, director in 
Ministerul Afacerilor Externe.

Din partea polonă : Wladys
law Gomulka, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, 
Jozef Cyrankiewicz, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Polone, Boleslaw Ja- 
szczuk, membru al Biroului

-

După o noapte petrecută la 
Ncanlali, o localitate deosebit 
de frumoasă, situată in „coasta" 
Mării Baltice am pornit spre 
Turku. Șoseaua ne poartă spre 
sud de-a lungul (armului. De ta 
Helsinki la Tampere fi de aici 

spre Turku străbălind un tri
unghi de ci te va sute de kilome
tri, am intilnit numeroase lacuri 
fi păduri. Se știe doar că peste 
70 la sută din suprafața lin'.vi
dei este acoperită cu păduri 
peste 20 la sută de lacuri. 
Turku, ca pretutindeni în 
landa prietenă, de la bun început 
te simți „ca acasă". Oamenii 
sint deosebit de prietenoși, st " 
oricind să-(i vorbească <ret-.e 
orașul lor drag, despre trecut»^ 
lui istoric.

Cel mat vechi oraș finlandez 
care pină in 1812 a fost capitala 
(ăni, Turku este așezat în col
tul de sud, pe (armul Balticii, 'a 
vărsarea în mare a fluviului 
Aura. El, așa cum confirmă fap
tele, s-a dezvoltat din timpuri 
preistorice, devenind un centru 
de schimburi comerciale. Azi 
Turku are 150C00 de locuitori 
și este un oraș cu o intensă ac
tivitate culturală, un puternic 
centru industrial comercial și de 
navigație.

Urcăm pe una din colinele 
orașului. Avem în față o prive
liște splendidă. Monumentele 
arhitectonice de valoare, ca fi 
noile construcții î(i incintă 
privirile. Nu poți ramînc cu 
presia câ ai in față un 
vechi. Bulevardele largi și 
dirtlc arătoase, vorbesc de 
facerile care au avut loc in 
(a sa. Ni s-a spus că in

multe rindun Turku a fost li
trii; parțial de mari incendii. 
Cel mai grav dintre ele a avut 
loc in anul 1827, cind orașul a 
joii distrus in propor(ie de deltă 
treimi. Cu tot rău! provocat /•' 
aceste calamități, 
și o influența 
diile au permis 
aplicarea unui 
reconstrucție.

S'

t \

Ceea ce puți remarca este /.</ 
tu! că oiașul este plin de pa< 
ciiri. Unele din ele sini situate 
chiar pe colinele care-l încon
joară. In apropierea portului -se 
află insula Ruisola r.a era re
numită fi acum 40G de ani. 
datorită mai ales parcurilor în
tinse <i pădurilor sale umbroase. 
zlccsni c</e un loc preferat pen
tru cei dornici de recrccre fi o- 
dihnă. Aici fi fauna înaripatelor 
este unică. După un recent re- 
ccnsăminl au fost inventariate 
18.3 specii de păsări, ceea ce spo-

Nicolae B1VOLU

(Continuare in pag. a 4-a)

a



2 Steagul roșu SÎMBÂTA 14 NOIEMBRIE 197<

După titlu, cititorul ar fi tentat 
st iTcail.t că va lectura un roman 
ixilili't in care acțiunea este >>a- 
Jusă, complicata și, in fine,... 
deznodată dc către maeștrii genul.ii. 
după cum le vine inspirația si i 
ajuta imaginația. Nu este însă 
vorba despre așa ceva, ci de ceva 
ntai interesant, această carte — 
intr-adevăr cu polițiști și infrac
tori 'urprinzind cîteva cazuri 

.• lientice din dosarele Interpolului,

sufletul... mort, declanșarea unor 
in iinele bestiale.

Autorul subliniază apoi perico
lul social al consumului de stups- 
liante. amintind o setie de jalin 
și crime săvirșite de acești indivizi 
stjjj influența drogurilor, după .ne 
ne introduce in acțiunile intreț "’n- 
se de secția „S* a Interpolului, m 
conlucrarea cu poliții1 • națion i e, 
pentru prindtiea irali iuților le 
stupefiante și confisca a ace-.ct

ATANASIE TOMA :
A

„In numele legii11

„Doamna Spiriduș"
Pedro Calderon de la Barca 

are șansa dc .1 trăi și a cuca in 
acel secol de vârf al spiritua
lității spaniol,, supranumit pe 
drept cuvint „siglo de oro”. 
I re pasională Li pasionată), 
don P dro înțelege să-și -tră
iască* mai talii opera și nu
mai jpoi s-o transpună pe bir
lic. Astfel se fa<c că il găsim 
în tinerețe in lot felul de in
cur. ături. Iu baza ărora se află 
de obicei mobilul reabilitării 
unui sentiment pe care spa
niolii in< lină să 1 eadă câ ei 
l-au inventat: sentimentul o- 
noarei 3 esta este, de fapt, 
suportul pe are sint lădite 
mul’? din piesele are abă
tu cs- stufoasa și întinsa lui 
operă dramatică, așezată de 
conaționalii săi imediat după 
cea 1 negalabilului l.opc de 
Vega. Maestru 1 dutabil al in
trigii. al acțiunilor sinuoase. al 
quiproquo-urilor, al acelor lo
vituri de teatru cunoscute sub 
numele d „los lances de Cal
deron". dramaturgul implică 
nu o dată in subtexl o critică 
a societății exprimată printr-o 
detașare .roniră și lucidă fată 
de moravurile timpului, ceea 
ce ii sporește prestigiul și popu
laritate.: in rindurile publicu- 
!u« larg.

_La Dama duende*. .Doamna 
Spiriduș" (sau „Doamna nevă
zută* tm mai e -unoscută in 
românește), este o piesă de ti
nerețe tipică pentru acele -co- 
medias de capa y espada" pe 
rare Calderon lc-a imaginat, sub 
zodia tiranică a modelelor lo- 
piste. insă cu alertei a și savoa
rea. cu 'ogica și culoarea care 
ii aparțin in întregime. Ea se 
înscrie pi intre comediile cal- 
diTonicne de obiceiuri (de 
costumbrcs) in are acțiunea 
es’e plasată Intotd. una pe uli
țele întortocheate și in casele 
somp uoase al< Madridului, cu 
o tramă bazată pe o schemă 
generală din care sint nelip- 
siți i ei focoși hidalgo, femeile 
mai mult sau mai puțin mas
cate, mai mult sau ntai puțin

p’-.se pc f.rsă. personajele din 
Uraturile inferioare care știr
ii vs. tisul ele.

In penumbra dispute, pe te
ma onoare:, piesa „Doamna 
Spiid'K" dezbate situata so
cială precară a femeii spa
niole in epocă și satirizează 
superstițiile devenite o plagă 
u implicații dintre cele mai 

hilare și mai grotești. Dona 
\ngela este o văduvă tinără, 

frumoasă, inventivă. Pentru a

Cronică 
dramatică

ieși din claustrarea severă la 
care era condamnată de frații 
săi. Don Luis și Don Juan. ea 
imaginează tot felul de farse 
hazlii a căror victimă sint no
bilul Don Manuel și servitorul 
său Cosme. Ea devine pentru 
aceștia Doamna Spiriduș (de 
unde și titlul piesei) datorită 
încurcăturilor pe care le pro
voacă. misterului pe care il 
emană și întreține pină in fi
nal. Admirația pentru curajul 
și gentilețea lui Don Manuel, 
protectorul său ocazional. se 
transformă °u timpul in iubire 
înfocată.

Cavaler desăvârșit, spadasin 
încercat, prețdind ca un cu
noscător farmecul femeilor, 
Dan Manuel întruchipează, lato 
sensu. pe acel hidalgo înzes
trat cu virtuți tipic spaniole 
și cu habitudini nu mai puțin 
veritabil iberice. Cucerit de 
venustatea și caracterul face- 
țios al Done! Angela el sfîr- 
șește prin a o iubi și a o lua 
de nevastă. S hematie vorbind. 
Don Luis ne apare ca fiind 
opusul lui Don Manuel. Insis
tent pină la agasare. agresiv, 
arogant, intrigant, grandoman și

ridicol. Don Luis este realizat 
<le autor in contururi groase, 
spre deosebire de fratele său, 
Don Juan, o apariție fără con
sistență și vigoare. Foarte in
teresant este surprins servito
rul Cosme. El vine din altă 
clasă socială in care aversiu
nea pentru nobili, lupta pentru 
existență erau constante, genc- 
rind un anume caracter. Su
perstițios, fricos, profitor, mu
calit. Cosme este pentru Cal
deron (totuși, un nobil) măscă
riciul dc care rizi cu poftă, 
dar nu și cu răutate, fără să 
te poți supăra cu adevărat. 
Cosme este un tip lopist in 
adevăratul sens al cuvântului.

Transpunerea scenică a „Doam
nei Spiriduș" poartă semnă
tura regizorului Marcel Șoma, 
un consecvent admirator al a- 
ccslui gen de comedie (fie că 
e spaniolă, italienească, fran
țuzească) de o anumită frivo
litate dar de o culoare și un 
haz inegalabile. Descifrind fi
del (poate prea fidel uneori) 
caracterul fără adîncimi filo
zofice derutante ale persona
jelor. regizorul dă friu liber 
intrigii să se deruleze făcînd 
minime intervenții de substan
ță. menite să pună in valoa
re fluența subiectului. Intere
santă. binevenită, deși nu ori
ginală. ni se pare a fi trans
ferarea intrărilor din scenă in 
sală, fapt care accentuează at
mosfera dc vioiciune, de intimi
tate. la care concură și jocul 
in prosceniumul împins de sce
nograf pină in primele rinduri.

In această „cuminte" dar, 
orice s-ar spune, nu contrafă
cută viziune regizorală se in- 
cadroază și actorii. Piesa de
marează greoi insă, pc măsură 
ce intriga se înnoadă, ritmul 
devine alert și hazul se re
varsă generos in sală. Am re
ținut in rolul Iui Don ^.fanuel 
croația iui Marcel Popa, un 
bun actor do comedie, avanta
jat și de prestanța staturii, a 
exoansivității sale genuine. Pri- 
vindu-și personajul- cu o ușoară 
nuanță dc ironic. Marcel Po
pa a jucat degajat, sincer in
trigat de intîmplârile ciudate 
prin care trecea, gata să scoa
lă oricind spada pentru o fe
meie care-î cerea ocrotirea, 
Iran • și .. înarmat, un pic ri
dicol. șovăind intre onoare și 
sentiment. In rolul donei An
gela. Paulina Codreanu a pus 
suflet, fantezie, vervă Mai pu
țin inspirat ni s-a părut, de 
data aceasta, actorul Constan
tin Dumitra care. în rolul lui 
Don Luis. a făcut uz de ele
mente exterioare, dc un glas 
fără vibrație deosebită. Tn ro
lul bufonului Cosme. Nicolae 
Gherghe a beneficiat de o 
„partitură" copioasă căreia a 
știut să-i dea viață prin inter
mediul unui comic savuros, nici
odată îngroșat peste limitele 
permise. Corecți. agreabili au 
fost și ceilalți interpreți : Mihai 
Clita. Ruxandra Petru. Ștefania 
Donca, Florin Plaur.

Decorul, funcțional, economi
cos dar nu expresiv poartă 
semnătura lui Aurel Florea, ca
re obține însă o certă izbîndă 
în privința costumelor de e- 
pocă.

..Doamna Spiriduș14, in inter
pretarea actorilor petroșăneni, 
este un spectacol plăcut, alert 
dar fără o pregnantă origina
litate.

Constantin PASCU

c Se vorbește foarte mult, 
la noi, despre valorificarea 
folclorului local, incercindu-se 
chiar unele acțiuni in această 
direcție, ce-i drept sporadi
ce și fără rezultate deosebite. 
Am cunoscut oameni pasio
nați care, din proprie ini
țiativă, au mers cu creionul 
ori, in cazul mai fericit, cu 
magnetofonul prin casele 
momirlanilor, adunînd pro- 

1 ducții orale care altfel se 
pierdeau fără urmă. O co
lecție de folclor literar local 
nu s-a întocmit insă, deși 
acest fapt ar fi absolut ne
cesar pentru cunoașterea 
zestrei spirituale, muitâ-puțină 
cită este, a momirlanilor. 
Ce-i drept, au mai apărut 
pe ici pe colo strigături, cîn- 
tece lirice locale, în paginile

\_____________________________

Cîteva minute, I 
în antract,

cu 1

"Pentru o culegere 
de folclor local

colecțiilor editate la nivel 
județean, in revistele școlare 
ori în paginile ziarului nos
tru. Dacă in privința etno
grafiei și artei populare a- 
vem monumentala lucrare 
.Arta populară din Valea 
Jiului", realizată de un pres
tigios colectiv clujean, in 
privința folclorului literar și 
muzical, repetăm, nu avem 
decit încercări sporadice. Cre
dem că Societatea de științe

filologice. Filiala Valea Jiu
lui, ar trebui să-și fixeze in 
planul de muncă cercetarea 
și strîngerea sistematică a 
folclorului local, după me
tode și criterii științifice pen
tru a edita apoi un volum 
care, sîntem convinși, ar 
stîrni interesul atît al spe
cialiștilor cit și al unui larg 
cerc de cititori îndrăgostiți 
de creația orală.

C. P.

ocazie rarisimă, și redindu-le cu 
nerv, atractiv, dar fără a uza de 
mister, de păienjenișul caracteristic 
unor astfel de apariții.

I’e baza celor 10 dosare studiate 
in arhiva Interpolului, A. 1 orna 
prezintă în cartea sa iot atîtei 
cazuri în care intervenția acestei 
Organizații internaționale de poliție 
criminală a condus la identificarea 
și arestarea unor infractori din re 
cei mai periculoși.

Și dacă patru din cele zece „d i 
sare", cuprinse in carte, se ocupă 
de urmărirea și prinderea trafțpan- 
țiloi de stupefiante, aceasta se J t- 
torește faptului că de mai m.iit 
timp rețeaua acestor indivizi, de 
cea mai josnică speță, s-a extins, 
iar ... marfa lor face tot mai multe 
victime in rîndul tinerelului din- 
tr-o serie de țări occidentale și in 
special din S.U.A. In această â. 
după aptecierile oficiale, 7 0C2 COC 
de cetățeni fumează marijuana.

Rezultatul drogării ? I'ransfor- 
marea indivizilor in epave um me, 
in jalnice făpturi cu trupul sleit și

mărfuri odioase.
Mintiind vioi și concis condeiul, 

A. loina descrie eforturile și per
spicacitatea agenților secției ..S", 
trucurile folosite de infractori pen
tru a induce în croate pe polițiști 
și. în sfirșit... căderea traficanților, 
printre care il intilnim pc faimo
sul Luciano Gamba, „onestul" pro
prietar al unui laborator larma- 
ceulic din Roma și a .ărui banda 
in timp de trei ani, a vîndul 111 
America 35 kg dc heroina de pe 
urma căreia a obținui sume fabu
loase.

Acesta este unul din cete patru 
..dosare* cu stupefiante. Alte sase 
..dosare*, transformate cu inde- 
mînare in scurte schițe sau poves
tiri, prezintă în același stil atrac
tiv activitatea febrilă desfășut.r.ă 
de Interpol împotriva riminahtă- 
ții, activitate care se sOidează CJ 
prinderea a cel puțin un criminal 
internațional pe zi. ——

Gh. B. RASCHIP

Tenebrele nopții de noiem- 
orie, aidoma unor odăjdii 
lungi, atotcuprinzătoare, in/ă- 
luiseră imperceptibil și pre
timpuriu Casa de cultură. Ora 
de începere a spectacolului 
cu „Bunbury" de Oscar Wilde, 
in interpretarea unui colectiv 
al Teatrului maghiar de stat 
din Tg. Mureș, trecuse. Ce s-o 
fi intimplat ? Nu mai înțele
geam nimic. Cea care ne for
țase intr-atit nerăbdarea, 
determinind-o să creas
că ca o buruiană luxu
riantă, și să ne invadeze toa
te simțurile, cunoscuta „stea" 
a cinematografiei românești 
Ana Szeles, nu mai venea. 
Coborim in „catacombele" de 
la subsol. In fața unei uși 
albe, purlind o inscripție mi
nusculă : „Vestiare", ne oprim, 
îndrăznim cu greu. „Aniko nu 
a sosit incă. Intră abia in ac
tul al doilea. Așteptați". Aș
teptăm. Putem să așteptăm 
de-acum ; ne-am liniștit. A

dispărut și ultima undă de a- 
mărociune acidă, izvorită din 
presupunerea că afișul s-ar fi 
putut să ne joace un renghi 

toată splendooreo și act'i- 
căutctă nici să nu fi venit 
turneu, 
vorbă.

de 
ța 
in 
de 
(Cit e de 
orgoliului
Semeață co un vas amiral in 
zi festivă, dar nelăsind loc 
stridențelor, cu mers sincopat, 
epore, in sfirșit, lalenlalo ve
detă blondă a filmului nostru. 
Ne intimpină dezinvoltă, zim- 
bind. Ne promite că va reveni 
peste citevo minute, înfrumuse
țată („Voi intra in scenă și, 
apoi, pentru ziar... nu se 
face..."). Din nou așteptăm. 
Revine. Cit timp a trecut nu 
moi știm. E fascinanta ! Bli- 
tz-ul se dezlănțuie. Creionul e 
pregătit. Și notesul. Și întrebă
rile (nu se poote altfel, deror- 
moție profesională !), rinduite 
ca la paradă, de asemenea.

- Ați jucat in peste 10 fil
me, i in numai dumneavoas
tră puteți să știți cile, piese 
de teatru. Ce îndrăgiți mai 
mult, teatrul sau filmul ?
- Pe amindouă. Cred că -a 

fel I Cind repet la teatru mi-e 
dor nespus de film și cind 
mă aflu pe platou aș vrea să 
evadez, mai repede, in culisele 
teatrului. Dacă mă întrebați 
de ce, o să vă răspund : pen
tru că asa m-am obișnuit. 
Am început să apar in filme 
de cind incă învățam actoria 
in institut.

— Rolurile din teatru vă 
ajută in crearea celor din fil
me ?
- Cred că... invers. Filmele 

pot fi disecate, revăzindu-se 
pelicula. Controlul e, indiscu
tabil, mai mare...

- Deci, vă place să vă ad
mirați pe ecran.
- Da. Sigur că da ! Dar nu 

mă admir. Regret că nu pot 
fi întotdeauna mulțumită cu 
ce-am făcut...

— Ce simțiți cind, din foto
liu, vă revedeți in atitea fil
me... „Vacanță la mare", „La 
virsta dragostei", „Pădurea 
spinzuraților", „Gaudeomus 
igitur", „Meandre", „Zodia fe
cioarei", „Vin cicliștii" ?
- Da, da, da... Și mai sint I 

Ce să simt ? Emoții, 
furnicături și, atunci, 
pumnii și zimbesc la unele lu
cruri puerile. Și... nervi !

„Vo veni, vom sta 
O vom fotografia !" 
dulce beatitudinea 
satisfăcut 1). Blitz !

- Revenim. Considerați, se 
pare, că practica teatrală poa
te fi socotită uneori un balast 
pentru cel ce „face" film ! 
Poote creo in acest caz un rol 
bun, in film, un neprofesio- 
nist ?

— Poate. Experiențele ne-au 
dovedit. Succesele insă 
foarte, foarte rare... Dar 
n-am spus că un actor de 
tru cu experiență va eșua 
parat in film ! De ce interpre
tați astfel ? (Reproșul e atit 
de candid și de inofensiv ca 
ne dezarmează...) Puteam să 
vă răspund altfel. Eu am viut 
să fiu sinceră. Despre mine 
vorbeam, să nu generalizăm I 
Eu sint mai mult ajutată - in 
teatru - de rolurile din film. 
E bine așa ?

- Faceți, cum văd, o oare
care deosebire intre regizorii 
de teatru și cei de film ?
- Nu știu, 

mi-ar place 
teatru și in 
de pildă...

sint 
eu 

lea- 
nea-

Poate. Cu unii 
să lucrez și in 
film. Cu Ciulei,

Preferințele dumneavoas- 
indreaptă, 
Liviu Jiu-

tră regizorale, 
in principal, inspre 
lei ?

Da. Aceasta și 
din „Pădurea 1 
film turnat cu 
M=rir cioreme

pentru câ 
spinzurați- 

Ciulei, 
■ satisfac-

rolul 
lor", 
mi-a 
ții.

- Singurul ?
- Nu. Îmi mai 

scump și rolul din 
chibrituri", un 
după Anderson.

— Din teatru ?
— Voi păstra veșnic in amin

tire creația din ..Orașul nostru 
drag" de Thornton Wilder, un 
dramaturg american. Cu acel 
rol am debutat la Teatrul ma
ghiar din Cluj.

- Ce reaizori 
roti ?
- Fellini. Și 

Demy, pe care 
cut personal. Și
și actori ? Notați : 
Deneuve, Shirley Mc 
Anthony Ouinn. Si... 
O’Toole. E suoerb.
- După „Tinerele iară a- 

trinețe și viață fără de moar
te", ce-oți mai turnat ?
- In „Canarul și viscolul”, 

un rol episodic, patru 
in Ungaria si unul la 
ziune.
- Ca sa in An , c 

să vă întreb ce faceți 
n:-1 <■--?na nici platoul t

este 'oițe 
„Fetița cu 
scurtmetraj

pe Jacques 
l-am cunos- 

actori ? Vieți 
Catherine 

Laine, 
Peter

Emoții, 
string

filme 
televi-

c . vrea
cînd

nu ' 'J..

acopareoză ?
- E atit de redus acel timp ! 

Ce să fac ? Imi place 
imi place să fac schi 

să șofez. Acum am 
croșetez. Prea nu 
face, in 
am și o

loc, pe același loc, nemișcoți, 
urmărind pe cea core se înde
părta, cu p'ivi'i pline de mul
țumire, întocmai ca un visă
tor provincial, intr o piață me
dievală din bătrma copitalu,

să înot, 
pe apa 
invățat 
aveam 
turnee.

și 
să 
ce 
Și 
nez păpuși.

- Trebuie 
domnișoară. 
O ultimă întrebare. Nu e pri
ma oară cind aoăreți in fata 
publicului din Petroșani, din 
Valeo țiului, in soectocole tea
trale. Ce impresie v-ou lăsat 
spectatorii noștri ?

— Imi sint d cred că
și eu... lor. Transmiteți-le, din 
partea mea, omagii și asigura
rea că niciodată nu-i voi de
zamăgi. Promit. Niciodată !...

Ne despărțim. Și pașii agre
abilei interlocutoare se picd 
muți, incet, pe culoarul lung, 
luminai, reținut, doai cu cite- 
va timide becuri. Rămmem pe

pauze, in 
pasiune. Colectio- 
Am foarte multe... 
să ini roti in >5, 
A bătut gongul.

stolurile de porumbei fericiți, 
care nu se moi feresc de oa
meni...

Viorel TEODORcîCU

J. J •_S35i87’4r3

In trecut se credea câ mu
zele știu totul despre lucrurile 
tre ute. prezente și viitoare. 
Cintecul lor fiind plin de far
mec, avea darul să adu â „ui
tarea nenorocirilor și sfi -itul 
durerilor" înveselind Olimpul $i 
bucurînd sufletul lui Zcus.

Cele nouă fiice rare au re
zultat din dragost' <1 păiintelui 
z< ilor și M' mosyne. după nu
mele mame:. are înseamnă 
„memorie" au primit funcția 
mitologică de z. ale memo
riei.

După um se știe. . u timpul 
Snvățații și s uitorii au crezut 
de iviință să atribuie fiecă
reia d:n:i'- '- le nouă muze cite 
un dom ■■ ii ăpătînd o infăt.i- 
și-c • a rămav pină azi la* 
s ă. Astfel, dacă Talia a fost 
n .ii in*, ii muza poeziei pasto
rale. divinitate a belșugului o- 
goarelor și tmm'loi. ea ve
ghind asupra serbărilor impe- 
n'-xti închinate lui Dionysos, 
sau dacă Terpsihora era. așa 
cum o arată numele, fermeră- 
1< nea muză a • ororilor. Klcîo 
tăi "ia i se mai spunea și Klio. 
r 1 menită să sapi . ■ glm/e a- 
supra acelora care se indeletnî- 
c au cu istoria. K1 •;<’> seamănă 
foarte bine u substantivul gre
cesc kleos. care înseamnă 
„glorie", de unde istoria a p i- 
mit sensul de memorie a gloriei 
’ - ute.

Spre d- os birc de autorul 
Il’adei 'i a Odis - i. care in
vocă a<estc muze in mai multe 
rinduri. cu s-opul ca să-l a- 
(j :tc să-și amintească de fâ-J- 
rarc; intimplărilor. • .’ătorul 
du astăzi al t ■ 1. ahr. nostru 

istoric are la îndemînă nu in
spirația muzelor, ci un prețios 
• ?zaur arhivistic, al căror mur
mur, dacă știi să-l descifrezi, 
te introduce in epopeea conti
nuă a luptei încordate a po
porului nostru pentru apărarea 
pămînlului patriei si al sufle
tului său etnic, pentru înlătu
rarea asupririi sociale.

Ca niște inscripții săpate în 
lespedea timpului, cuvintele ros
tite de cele mai înalte con
științe eroice pe care le-a ri
dicat poporul nostru, sint adu
nate și păstrate, ele fiind măr
turii ale trecutului și imbol
duri de viitorului, așa cum c 
firesc pentru un popor, care 
dorește să dăinuie și să sc 
dezvolte 1 neam și stat liber.

Chiar dacă noi. modernii, nu 
mai credem in ve bile mituri, 
ne mai păstrăm simțul subli
mului. admirăm eroii rare ne 
înalță sentimentul patriotic 
Numai cine nu are încredere 
in viitorul patriei noastre, al 
poporului nostru poate rămîne 
indiferent la descifrarea celor 
rostite în următoarea frază 
rămasă de la Tudor Vladimi- 
rescu. care a spus : „Eu nu 
aut ceva pentru mine, ci țara 

iși caută dreptățile rele robite 
de fanarioți”. Cită dragoste ex
primă pentru neamul său e in 
stare să ne-o dovedească <■ lă
lăit erou. Avram lancu, care, 
pe bună dreptate, a fo<t numit 
craiul munților, in cuvintele : 
„Unicul dor al vieții mele e 
să-mi văd națiunea fericită, 
pentru rare, după puteri am 
lucrai pină -rum". El. care la 
aflarea votării legii urbariale 

a ripostat plin de mînîe prin 
cuvintele „Nu cu argumente 
filozofice și umanitare se pot 
convinge tiranii, ci doar cu 
lancea lui Horea11, deși conti
nuă să trăiască și astăzi con
turat mai mult de legendă se 
înscrie in cea mai palpabilă 
realitate, o dată ce din docu
mentele autorităților locale se 
desprinde rolul și popularita
tea lui in rîndul maselor. Ast-

lei. după innăbușirea Revoluției 
de ia 1848, după cum se știe, 
de teama influenței pe care 
condu ătorii acesteia o mai a- 
veau in rîndul maselor, dar 
mai ales pentru a intimida po
porul. cu ocazia tirgului de 
țară de la Hălmagiu, Avram 
lancu este arestat, \ceasta nu 
durează mult. <ăei la interven
ția celor șase, șapte mii de 
români veniți să-și sprijine 
conducătorul drag, autoritățile 
nu puteau să procedeze altfel 
decit să-l elibereze. Faptul 
consemnat a avut un mare ră
sunet in conștiința tuturor ro
mânilor. are după cum con
semnează documentele, împre
ună < u magistrații tirgului de 
la Hălmagiu au protestat in 
scris împotriva acestei arestări, 

cerînd garantarea libertății tuO 
turor cetățenilor. Raportul co
misarului regesc al subcercului 
Hălmagiu. înaintat chiar in a- 
cecași zi imperialilor săi, a- 
duce multe elemente inedite 
referitoare la acest moment 
din istoria anilor revoluționari 
1848—1849 in Transilvania.

După înfăptuirea mărețului 
act de Ia 1 decembrie 1918, 
do umentelc oglindesc instaura

rea noilor organe și activita
tea pe care acestea au depus-o 
pentru înfăptuirea sar. îniloi im
puse pre. um și 'înlocuirea înce
tul ou încetul a legilor vechii 
stăpîniri cu cele românești, u- 
nificatoare. Iată ce se arată 
intr-un raport al .omitctului su
prem referitor la acest lucru : 
„Corpul funcționarilor, atit de 
la centru cit și cel de la plăși 
a depus noul jurămint prevă
zut de guvern și cu toată pu
terea și capacitatea contribuie 
la construirea noului regim In 
oficiul meu. in urma măsuri
lor luate dc consiliile naționale 
din Deva au fost numiți doi 
comisari ai poporului care < on- 
trolează activitatea mea princi
pală dc serviciu".

Materialele arhivistice consti

tuie adevărate mărturii în care 
s-a incrustat istoria locală a 
muncitorimii hunedorene. recu
noscută ca un puternic deta
șament de luptă al proletaria
tului român. Ele scot la tot 
pasul in evidență rolul comu
niștilor. care deși se aflau in 
adincă ilegalitate, au reușit să 
mențină o strinsă legătură cu 
masele de mineri in special, 
să le organizeze și să le con

ducă împotriva luptei patrona
le. Așa de exemplu se consem
nează că revendieind dreptul la 
o viață mai bună, muncitorii 
care lucrau la societatea mine
lor dc aur „Ruda 12 Apostoli" 
din Brad, in număr de circa 
cinci sute, au declarat grevă 
la 12 decembrie 1924. Cauzele 
imediate ale grevei erau : con
cedierea unui număr însemnat 
de muncitori, reducerea sala
riilor cu 20—10 la sută și ne- 
achitarea lor pe luna noiem
brie 1924. denunțarea de către 
societate a < ontraclului colec
tiv înainte de termen, neacor- 
darca ajutorului alimentar pen
tru familiile minerilor, sistarea 
lucrului la două mine și scum
pirea explozibilului. Greva a 
durat pină la 10 decembrie. 

cind conducerea societății, spri
jinită dc baionetele jandarmi
lor, a silit o parte din munci
tori să reia lucrul. La 16 de
cembrie a! aceluiași an insă pos
tul de jandarmi de la Țebca 
anunța alai mat ă minerii re
fuză din nou să reia lucrul, 
cerindu-și drepturile. Delegatul 
Ministerului Muncii, care sosi
se la Brad să aplaneze con
flictul dintre muncitori și pa

tioni ..n-a putut hotărî nimic" 
din cauza „atitudinii ferme a 
muncitorilor de a-și ciștiga cu 
orice preț dreptul la o viață 
mai bună", cum se spune in 
raportul înaintat autorităților 
ierarhice de către jandarmi.

Adresindu-se maselor munci
toare, cu ocazia zilei de 1 Mai 
1928. Partidul Comunist din 
România, arată intr-un mani
fest că această zi trebuie să fie 
„un strigăt de luptă onlra o- 
I nsivei capitaliste și împotriva 
prigoanei ce sugrumă pe luptă
torii clasei muncitoare-. Cu 
două zile mai tîrziu, la 8 moi 
in Valea Jiului izbucnește o 
grevă care 1 fost pregătită de 
comuniști. In telegrama adre
sată 'ic i . , I . H tii m neloi 
din 1 iipcni âtre Prefectura 

județului Hunedoara se arată 
că : „situația se poate atribui 
■instigărilor făcute de elementele 
comuniste din localitate".

In perioada crizei economi, 
de supraproducție din perioa- 
d 1 1929—1933, după cum se
știe Partidul Comunist din Ro
mânia s-a rid: *at consecvent in 
apărarea intereselor vitale ale 
o ir- '/lor mum ii. împotriva a- 
runcârii greutățiloi crizei pe 
spinarea maseloi exploatate, a 
initial și ondus în această pe
rioadă puternice lupte revolu
ționare împotriva regimului 
burghez.o-mo.șicresc. Astfel la 12 
ianuarie 1929. muncitorii dc la 
turnătoria uzinei CM m. intră 
in grevă deoarece onduccrea 
uzinei redusese salariile cu 
15—17 la sută. In scurt timp 
întregul efectiv de muncitori 
al uzinei se afla in grevă. In
tr-un iMport al Companiei de 
jandarmi Hunedoara se arată ă 
„in aceste zile in afară de 
funcționari nimeni nu mai lu
crează" După ce greva conti
nuă timp de două luni condu
cerea uzinei se vede nevoită 
să accepte tratative cu repre
zentanții muncitorimii greviste. 
Cu această ocazie muncitorii 
reușesc să smulgă din partea 
patronilor însemnate revendi
cări. printre care: anularea 
reținerilor din salarii, sporirea 
salariilor muncitorilor zilicri cu 
5—10 la sulă. corespunzător 
reșterii producției in uzină să 

'acasiâ și salariile muncitori
lor. să sc respecte ajutorul de 
lamilie. in bani.

1 1 14 ianuarie 1932 minerii 
de la Sălăti 11 -Live/eni. intră 
in grevă, fiindcă nu li s-au plâ- 
ril salariile din noi- mbrie 1932. 
De L imă ca greva să n ■ se 
extindă și la alte mine. 1- 
dueerea Societății Petroșani sa
tisface pentru moment cerin
țele minerilor gre iști. Ince- 
pind cu luna martie direcțiu
nea minelor reține din nou sa
lariile. din care cauză munci
torii de la Sălătruc încep ia
răși greva, ând față de îm
prejurări. onduoerea min lor 
se vede nevoită plăteas ă 
muncitorilor salariile restante.

Concomitent ni i. li inile gre
viste ale muiv-iio mineri 
din Valea Jiului în această pe
rioadă, printre cefi't-ș’u <!.■ la 
atelierele din Simeria sint răs- 
pîndite manifeste ale Parlidu- 
lui Comunist prin are sc de
mască politica de .fascizare a 
țării și in care se arată că 
cea mai eficace ale pentru 
apărarea intereselor muncitori
mii este organizarea lor pe 
principiul luptei de lasă, ce- 
rind ceferiștilor să lupte îm
potriva reducerii salariilor, 
pentru reprimirea celor conce- 
diați și împotriva militarizării 
C.F.R.-ului.

Prof. Ion FRAțILA,
directorul Filialei județene

a Arhivelor Stalului 
IIunedoara-Deva
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h pas cu cerințele multiple ale
pregătirii viitorilor specialiști minieri

d problemele princi- 
m-ian U ■ em| X‘ '.or 

are le au in față 
dc la Institutul de 

adunarea organizației de 
p i -.1 i institutului a dezbătut 
■și a F 
spre 
Irlu '
pen 
roa
1r<

im 
ni pt 

comuniștii 
mint
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?u

< în lumini d:r--.ți:!v
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o: ganizuțieî de partid, 
a iții, i eforturile șî

tivului ș olii noas-

]iid

c 
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ntna.i' superioare la nive- 
• xigențelor multiple 

istriei miniere din 
iată, 
dunarva u evaluat 
ii Joi. inițiativelor.

*.lc
tapa

bilanțul 
măsu- 

inlrepiinse de omiietul 
p.ntid, organizațiile de ba- 

ve- 
pi Oi es>i- 
a

r 1 
dc
- a și grupele (ic partid in 
derea perfecționării 
lui inslruvtiv-edu'aiiv. a actâ- 
vr.ățit -t ințif .-e. a criticat ne
ajunsurile 'are au persistat 
in activitatea organizațiilor de 
paitid. a asociației studențești 
și . ■ adrelor didactice in 1 du- 
■ arca și mobilizarea masei de 
studenți la o tnuncă intensă 
pentru însușirea științei si teh
nicii miniere contemporane.

In rezultatele meritorii ale 
institutului un rol determinant 
a avut afirmarea, tot mai preg
nantă, a rolului conducător 
al organizației de partid. . ieș- 
tci a nivelului muncii de par
tid influența determinantă a 
acesteia asupra sporirii 
punderii > adrelor didactice 
rezolvarea .u competență 
sar. inilor

n.. m. cu eficienți, acolo lucru
rile merg bine. In or.ee caz, 
ai casta implică o concLție fun
damentală : ca toți membrii 
gupei de partid să dovedea a 
«■ombativilate. inițiativa. Ic - 
mitate, putere de ini'u.je. 
Dar, mai sint cazuri cind, în 
unele grupe de partid comuniș
tii dovedesc pasivitate și nu 
intervin, nu iau atitudine îm
potriva manifestărilor nesănă
toase din simplu! motiv de a 
nu „deranja- pe unii colegi. 
Intr-o asemenea situație se află 
grupele de partid din anul 
III mine, fapt <v a favorizat 
• a în rindul studenților aces
tui >..n să se înscăuneze delă
sarea. să se omită dese aba
teri de la disciplină. Conclu
zia ce se desprinde deci este 
a cea că birourile organizații
lor de partid perfecțio-

Adunări
<■' *

pentru dări
de seama

SI* -i

răs- 
în 
a 

privind formarea
■'.oilor spe.i.ilisti pentru indus- 

Progresele inre- 
sint 
tot

a

tria minieră, 
gistrate pe această linie 
reflectate în rezultatele 
mai bune obținute la exame
ne d-, majoritatea studenților 
— in condițiile unei exigențe 
sporite — -alitatca răspunsuri
lor date, strădaniile masei de 
studenți pentru însușirea te
meinică a cunoștințelor preda
te si aportul sporit ai cadrelor 
didactice in îndrumarea acti
vității profesionale de zi cu zi.

Concomitent, dezbaterile din 
adunare au scos în evidență 
și o seamă de neajunsuri, su
bliniind că existența unui nu
măr încă ridicat de restanțieri, 
medio- ritatea. calificativele sla
be. exmatricularea a 176 de 
studenți pentru nerespertarea 
conduitei universitare, numă
rul mi de integral iști la pri
mele sesiuni de examene, de
notă carențe mari in calitatea 
cunoștințelor, .superficialitatea 
in studiu a multor studenți și, 
în ultimă instanță, un climat 
ini â insuficient de intransigent 
1 iță dc abateri, față de mani
festările de iresponsabilitate 
din pirtc-a unor studenți in 
îndeplinirea principalei lor 
îndatoriri: însușirea temeini
că a cunoștințelor. Rezultatele 
] i examene, disciplina univer
sitară puteau fi mult mai bune 
da< ă organizația A.S., cadrele 
d d e tico și ceilalți factori răs
punzători. in frunte 
zația de partid, ar 
Testat mai multă 
pentru dezvoltarea 
dul studenților a unei 
responsabilități față de studiu. 
In realizarea acestui deziderat, 
un rol primordial revine grupe
lor de partid, prezenței lor ac
tive în viața anilor de studiu. 
Grupele de partid, a relevat in 
adunare tov. Toan Șiclovan, 
sînt cele mai în măsură să ac
ționeze asupra opiniei masei de 
studenți. să dezvolte o înal
tă responsabilitate față dc în
vățătură. față de respectarea 
normelor dc conduită univer
sitară. să dinamizeze grupele de 
studenți. activul A.S. Experien
ța a arătat, a spus vorbitorul, 
că acolo unde grupa de partid 
știe să sesizeze .pulsul", aspi- 

. rațiile și slăl>: ’unii? .aiului în 
'are a-livează tionează

organizațiile 
de partid

■

■ B ■l

cu organi- 
fi mani- 
preo upare 

în rîn- 
înalte

neze neîncetat stilul lor de 
muncă in îndrumarea grupelor 
de partid, să le determine să-și 
afirme plenar foița de inriu- 
rire in crearea unui climat de 
muncă și de disciplină optim 
in rindul masei studenților. 
Adunarea a subliniat, de ase
menea. necesitatea ca organiza
țiile de partid să urmărească 
cu mai multă perseverență per
fecționarea activității zilnice a 
cadrelor didactice si a asocia
ției studențești in scopul ridi
cării randamentului icliti’.ății 
intelectuale a -studenților, spri
jinirii lor in num ! pi iclică 
din laboratoare, semiha’rii. in 
studiul individual.

Mai mttlți vorbitori, intre 
care tov. Vasilc Isac. loniță 
Pădure, au făcut propuneri 
pentru intensificarea preocupă
rii noului omitet de partid 
față de formarea cadrelor 
dactice tinere. Ei au cerut 
acest sens să se amplifice 
tivitatea casei universitare,
tîvității organizației dc tineret 
a cadrelor didactice să i se 
acorde mai multă atenție, mai 
mult sprijin in îndeplinirea 
atribuțiilor sale. Tov. Dan Geor
gescu a insistat asupra nece
sității unor forme multiple pen
tru ridicarea pregătirii profesio
nale a cadrelor didactice ti
nere. asupra necesității promo
vării unor criterii judicioase la 
trimiterea acestora la cursurile 
de specializare. Pe această li
nie. a arătat tov. Ion Marian, 
noul comitet de partid poate și 
trebuie să facă mult mai mult 
și in ceea ce privește valori
ficarea potențialului institutu
lui in domeniul cer- etării ști
ințifice.

di- 
in 

ac- 
ac-

Cadrelor didactice din invă- 
țămîntul superior le revine o 
inare răspundere nu numai pe 
linia transmiterii cunoștințelor, 
a pregătirii temeinice dc spe
cialitate a viitorilor ingineri 
dat și pe linia formării lor pen
tru viață, ca cetățeni cu o con
știință politică ridicată. In pre
gătirea politic o-idcologică a 
studenților un rol important o 
are predarea și însușirea știin
țelor sociale, domenii in care 
s-au făcut progrese meritorii 
in ultimii ani, in primul rind 
prin îmbunătățirea continuă a 
activității catedrei respective. 
Referindu-se la activitatea a- 
cesti ; catedre, tov. Septimiu 
Krausz. s-a oprit în cuvîntul 
său asupra lărgirii in ultimul 
timp a bazei materiale pen
tru documentare, precum și a 
intensify arii preocupărilor mem
brilor catedrei de a se informa, 
de a ține pasul eu tot ceea ce 
e nou în domeniul științelor 
sociale. Neîndoios, in ambele 
privințe există încă loc pentru 
mai mult, pentru mai bine. 
O latură negativă in activita
tea catedrei constă în neparti- 
ciparea multor membri' ai aces
teia la ''ercetarea științifică, la 
circuitul național de valori in 
domeniul științelor sociale — 
deziderat atit de accentuat in 
documentele ae partid. Vorbi
torul a criticat, de asemenea, 
formalismul existent in dome
niul in\ățămintului ideologic al 
cadrelor didactice, subliniind 
necesitatea îmbunătățirii conți
nutului muncii ideologice și a- 
xarea acesteia pe asemenea te
me care să trezească un larg 
interes in rindul cadrelor in
stitutului. să 
cerințe reale, 
cestora.

Concomitent
muncii ideologice,

.........—____ tn- 
răspundă unor 
practice ale a-

cu îmbunătâți- 
aduna- 

sareinilor 
linia intensificării muncii 

folosirii din 
timpului li- 

in scopul

rea 
rea s-a oprit asupra 
pe 
cultural-educative, 
plin, eficiente a 
ber al studenților 
dezvoltării multilaterale a per
sonalității lor.

Dezbaterile din cadrul adu
nării au concluzionat că. drept 
condiție 
nătățirii 
educativ 
intensificarea continuă a 
de partid, concentrarea atenției 
organizației de partid spre pro
blemele centrale ale procesului 
de învățămînt. Exprimindu-și 
nemulțumirea față de modul 
cum a tratat darea de seamă 
problemele profesionale, prof. 
Profir Degerata a cerut nou
lui comitet dc partid să se 
preocupe mai intens de întă
rirea colectivelor catedrelor cu 
cadre competente, de prestigiu, 
să orienteze preocuparea cadre
lor djn institut spre discipli
nele tehnice noi. spre tot ceea 
ce e înaintat în viața tchnico- 
științifică. Spre a fi in pas cu 
noul, spre a putea sprijini a- 
firmarea tendințelor valoroase, 

’a arătat vorbitorul, organizația 
de partid trebuie să fie mult 
mai reefeptivă față de opiniile 
comuniștilor, ale cadrelor di- 
da lice, să stimuleze schimbul 
de păreri, afirmarea spiritului 
de inițiativă, să sprijine 
.montele care au curajul 
punderii și sint în stare sâ 
\ cască înainte prin tot coe 
fac și gindesc.

întărind viața de partid, di- 
namizind activitatea organiza
ției de bază, a grupelor de par
tid și a tuturor comuniștilor 
din institut. omitetul nou a- 
les va determina noi progrese 
in perfecționarea procesului in- 
strucliv-cducaliv din institut, in 
pregătirea pentru viață a vii
torilor ingineri mineri.

fundamentală a imbu- 
procesului instructiv- 
în institut o constituie 

vieții

ele-
răs- 
pri- 
i ee

(Urmaie din pag I)
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pe măsură
posibilităților

Să încercăm să uitam
nu pot

brica de brichete Coroeșli. fabrica de stâlpi hidraulici Vul- 
Uărbăteni- 1 093 apartamente (din planul anual 

de 1 302), un liceu cu 16 clase. 3 cămine pentru nofamilMi 
și alte obiectixe.

In aceste rezultate se reflectă înalta conștiință socialistă 
a ol. divelor de muncă din unitățile economice și de pe 
șantierele de construcții din Valea Jiului, hotărirea lor fer
mă de a înfăptui politica partidului, eforturile depuse de 
oi'anele si organizațiile de partid, de organizațiile de sin
dicat și I .T.C., de comitetele de direcție ale întreprinderilor 
și de întregul corp tehnico-ingineresc pentru organizarea 
superioară a producției și a muncii, pentru mobilizarea 
colectivelor de muncă pentru îndeplinirea exemplară a 
planului de producție si angajamentelor luate in întrecerea 
socialistă.

Aceste rezultate meritorii constituie o premisă a înde
plinirii și depășirii planului pe întregul an la toți indica- 
t<rrii in exploatările miniere, in întreprinderi și pe șan
tiere, asigurindu-se astfel condiția de bază a unui start efi
cient in realizarea sarcinilor pe 1971.

Apreciind insă rezultatele obținute nu numai prin pris
ma acestor realizări de ansamblu, care sint intr-adevăr de

REZULTATE

ră- 
ale 

c- 
in- 
in

o importanță indiscutabilă, ci urmărind aceste rezultate la 
niwhil fiecărei mine, fiecărui sector și abataj, ai fiecărei 
întreprinderi și secții, șantier sau punct de lucru, constatăm 
că in toate ramurile economiei municipiului există încă 
mari rezerve nefructificate Oricit de frumoase ar fi rezul
tatele de ansamblu ele nu trebuie să ducă la autoniulțu- 
mire, la slăbirea exigențelor și a preocupării pentru a ob- 
’ne realizări la nivelul celor mai înalte cote. Că acesta este 
adevărul incontestabil ne-o demonstrează convingător 
minerile in urmă — in unele cazuri substanțiale ! — 
unor colective. Se cunoaște că in sectorul minier mai 
tristă exploatări ca Vulcan, Lonea, Bărbăteni care nu-și 
tleplinesc planul la producția de cărbune brut. Numai
luna octombrie aceste trei unități au înregistrat un minus 
de aproape 87 800 tone de cărbune. La U.E.L. Petroșani, 
din 19 sortimente planificate, s-au realizat sarcinile de plan 
numai la 12 sortimente, iar întreprinderea de industrie 
locală este rămasă în urmă cu <>000 mp binale îngreunînd 
uctit itatea constructorilor

Cauzele existenței acestor rămîneri in urmă din care 
am menționat doar citeva exemple, sint in cea mai mare 
parte cunoscute. In tot cursul anului aceste cauze au fost 
studiate și analizate, in multe cazuri s-au elaborat planuri 
de măsuri concrete, judicios gindite, pentru eliminarea și 
preîntâmpinarea lor. Important este acum să se treacă ne
întârziat la fapte, la acțiuni energice pentru înlăturarea 
neajunsurilor și recuperarea răminerilor in urmă.

Trebuie spus fără înconjur că neajunsurile manifestate 
fn activitatea unor colective de muncă se datoresc faptului 
că in unitățile respective conducerile tehnico-administra- 
live nu au avut o preocupare permanentă și sistematică 
în vederea creării tuturor condițiilor necesare utilizării 
depline și eficiente a capacităților de producție și a forței 
de muncă, ceea ce a influențat negativ asupra producti
vității muncii (in abataje, de exemplu productivitatea plani- 

realizat) și a cheltuielilor de producție. S-au 
aprovizionarea telinico- 

acordarca asistenței 
propunerilor și sesi-

ficată iui 
manifestai 
materială 
'.clinice și 
zărilor oamenilor muncii.

Analizind aceste stări de lucruri
i.'omil; iului municipal de partid a apreciat că o 
pundere revine in această privință organizațiilor 
Unele organe și organizații de partid ca cele de 
țările miniere Vulcan și Lonea. I.I.L.. I.G.L., I.G.C.,

s-a
frecvente neajunsuri în 

a formațiilor de lucru, in 
in soluționarea op£.r.at;y;ă a

recenla plenara a 
mare răs- 
de partid, 
la exploa- 

din
organizațiile comerciale nu se ridică la nivelul cerințelor în 
ex rcitarea rolului de conducător politic, nu au luat mă
suri corespunzătoare in vederea îmbunătățirii stilului și 
metodelor de muncă ale conducerilor tehnico-administra- 
live. pentru înlăturarea neajunsurilor și a lipsurilor mani
festate: activitatea politico-educativă în rindul membrilor 
de partid și al celorlalți salariați pentru întărirea răspun
derii și disciplinei în muncă, nu s-a ridicat întotdeauna 
ia nivelul sarcinilor și posibilităților existente.

Adunările și conferințele pentru dări de seamă și a- 
legeri, care sint in plină desfășurare în organizațiile de 
partid, demonstrează voința unanimă a comuniștilor de a 
ridica munca de partid pe o treaptă superioară, determinind 
fn acest fel îmbunătățirea activității în toate domeniile, in 
mod deosebit in acela al producției bunurilor materiale. 
Esențial in această perioadă hotăritoare pentru încheierea 
cu deplin succes a ultimului an al cincinalului și pentru 
luarea unui demaraj bun în anul 1971 este transpunerea in 
viață a măsurilor stabilite, finalizarea tuturor acțiunilor 
întreprinse pentru a da un nou impuls întregului poten
țial material și uman al Văii Jiului in scopul obținerii 
unor rezultate pe măsura posibilităților in toate unitățile 
economice ale municipiului.

Foto i
V. Iordăchescu

MICA PUBLICITATE

Vind convenabil autoturism 
renovat, Petrila, Republicii, 
5 (in spatele clubului).

Zi frumoasă

noiembrie

Apărarea avutului obștesc, păstrarea
(Urmare din pay l)

lipsă de răspundere in pâstrema 
documentelor. Lo ambele ni- 
tăți au fost găsite birouri ce se 
puteau deschide cu ușurință, 
mese de lucru cu chei in broaș
te, cheile unor t'ișete puse lo in- 
demina oricui, diferite 
de valoare neasigurate 
asemenea situații.

In ceea ce privește | 
și osiguroreo bunurilor 
late socialistă, au fost 
tate de osemenea unele 
le nepermise, deficiențe 
de natură să favorizeze sustra
geri, distrugeri ale acestora. In 
incinta Minei I - Cimpa, se poa
te pătrunde din toate direcțiile. 
Poarta - e ode ărot metalică, 
frumos construită - este mo’ 
mult o formalitate. Gordul dis
pus sau osă. diferite materiale 
răspindite prin curie, o lumino
zitate pe timpul nopții defectă 
sau inexistentă in unele puncte,

moteriole 
și alte

păstro-eo 
proprie- 
consta- 

deficien-
■ ce sint

sint căiți de vizita ale lipsei de 
spirit aospodăiesc la aceasta 
unitate. Paznicul ce funcționează 
aici, relatează o situație de-u 
dreptul incredibila : pfin depozi
tul de motetiol lemnos se cir- 
culă in voie, coile de acces m 
incinta minei trecind prin aces
ta. Atunci cind 
cite ceva din acest depozit, 
nicul nu ore oltcevo de 
decit eventuol să codă la 
iolă cu hoțul pentru o nu 
prea mult moterial ! Oare gospo
darii de la E. M. Loneo or per
mite ca prin propriile lor că nari 
să fie drumuri de acces publice ?

Lo E. M. Petrila, situația, sub 
acest aspect, se prezintă mai 
bine, insă există și aici suficien
te posibilități pentru a se sus- 
troge diferite moteriole moi ales 
dotor tă faptului că drumurile do 
acces nu sint riguros delimitate, 
împrejmuirile sint deteriorate, iar 
în unele locuri lipsesc chiar.

O situație cu totul oportc >m 
constatat o fi existentă la mai

voie, coile de acces 
minei trecind prin 

cineva sustrage 
poz- 
'ăcut 
invo- 

lua

multe unități contiolate in ceeo 
ce privește poza contra incen
diilor. Lo depozitul I. F. Petrila, 
mijloacele P.C.I. — hidrantul - 
ero delect. In alte unități nu ni 
s-a putut prezenta in ce măsuța 
mijloacele P.C.I. sint sau nu in 
stare de funcționare. O situație 
ce se cere grabnic remediată de 
către conducerile tuturor unități
lor in colaborare cu conducerea 
detoșomenlului de pază civilă 
contractuală, este instruirea tu
turor paznicilor cu privire la fo
losirea mijloocelor P.C.I. intru- 
cit cu ocazia controlului am 
constatat că acolo unde există 
asemenea mijloace, paznicii nu 
cunosc modul lor de minuire.

La E. M. Petrila, om pătruns 
cu multă ușurință in incinta uni
tății. Atunci cind după cco. 2 
ore de la pătrunderea in incinta 
unității, om făcut cunoștință cu 
ofițerul de serviciu, acesta s-a 
aratot oarecum mirat de făptui 
că om putut circula cu otita

ușurință, fără ca cineva să ne 
deronjeze. După ce ne-am des
părțit, ofițerul de serviciu o luat 
măsuri operative. In acest sens, a 
telefonat de urgență postului de 
paza de la poarta 1, muștruluin- 
du-l pe paznic pentru faptul că 
nu a fost suficient de vigilent și 
cerindu-i să anunțe de îndată 
loate posturile de pază despre 
existența unor organe de con
trol. Măsura era pe cit de tar
divă pe atit de ineficientă, de
oarece ofițerul de serviciu a 
vorbit fără să verifice interlocu
torul... cu conducătorul auto al 
mașinii cu care ne-am depla
sat, intrucit paznicul era in 
acel moment in afara cabinei I

Am relatat această situație, nu 
pentru a provoca ilaritate, ci 
pentru a sublinia o anumită 
stare de lucruri. Atit in cadrul 
incintei de la E. M. Loneo, cit 
și la E. M. Petrila și in alte uni
tăți, om pătruns fără a fi între
bați de cinevo cine sintem și 
ce căutăm. O bună bucată de

întreprinderea <lo transporturi auto. In clișeu : Strunga
rul I). Grama.

De fapt, acea (altă !) mier.uic 
neagră a fotbalului românesc tre
buie păstrată ca o amară amin
tire intr-un ungher al sufletului. 
Dar s-o uităm, totuși. Mai sint 
și lipsuri in lumea asta mare. In 
fotbal, îndeobște, ele nu sint ra
rități. Să uităm deci acea miercu- 
re — cu toaie insistențele scriito- 
rilor-sportivi — și să avem încre
dere în trei-culorile românești care 
s-au afirmat la Guadalajara și <e 

•păstrează proaspete după Cardiff, 
Îl noiembrie 197C.

Să nu spunem mai mult și să 
revenim la ai noștri. Să revenim 
la cei 176 divizionari A care 
vor păși miine pe gazoane în cea 
de-a X-a etapă a campionatului. 
Să vedem care vor fi oponenpi, 
să le anticipăm, fără pretenții de 
absoluta precizie, șansele.

IN COPOU... SE MAI CULE
GE. Politehnica lași, revelație n- 
contestahilă a acestui tur de 
campionat, culege nesățioasă 
puncte. Gil Mărdărescu nu îngă
duie mediocritatea. Miine, studen
ții ieșeni susțin un colocviu — 
examen e prea mult zis — cu 
bancarii din Capitală. Credem că 
vor izbîndi, fără tăgadă, fișioni 
di pi Bahlui.

CAMPIONII SINT ACEIAȘI. 
I sie greșit să afirmam ca texal.ș- 
tii arădani au trăit o tragedie 
prin eliminarea lor din „Cupa 
Campionilor europeniu. 

că i-a bătut C
Totuși, campionii 'înt 

(cu articulațiile puțin u- 
l i nu vor decepționa insă 

malul Mureșului, mai .ties 
opune un team ne

cum este „U" Craiova, 
Bănie a steliști’or

uităm 
oricine.
aceiași 
zate).
P- 
cind li se 
convingător 
victima din 
buciireșteni.

S I F ALA. 
Să nu fim 
raze ale stele

Șă
■aici.

TOTUȘI, X-A APUS 
j>re.i aspri cu noile 

Iordănescu, Ciuga-

rin, Ștefane-cu sint valori de care 
se va vorbi mult. Că Eindhoi.-n 
i-a „distrat", este adevărat. Dăr 
care echipă ar fi rezistat iureșu
lui olandez ? Partenera 
a Stelei — Steagul ioșu 
un caz. De aceea cred 
va li candidată sigura 
in partida cu stegarii ____ _ .

CINTA CLUJUL ȘI FELEA- 
CUL. M-am gindit la acest 
ixtpular. considerînd că 
Ozon nu va rezista tinereții 
Andrei Șepci. Universitarii 
jeni, rămași in urmă cu mater a 
în acest retur de campionat, vor 
căuta să recupereze in confrun’a- 
rea d? mîine cu piteștenii. Și nu
tresc certitudinea că mîine seară, 
intr-adevăr, va cîn'.a Clujul și 
Feleacul.

DERBY O < I I ATI A PETRO
LULUI. A doua tinerețe 
Mircea Dridea a impins 
lui Cernăianu spre lojele din ia;ă 
ale clasamentului. Miine, insă, 
li greu la Ploiești. Mocanu 
va mai servi pe Dumitrache 
Rada Nunweiller cu mingi idea 
Dimpotrivă, le va contiacara ga 
pul. Derbyul etapei. îmi permit 
cicd, va suride totuși, găzan’or. 
Ș: un X ar fi normal.

TRl VUL Dl- DIAHXK \... 
al ceferiștilor timișoreni, 
pleacă-n zori spre marea-alba 
In orașul în care au activat, 
finalul carierei, timișorenii li 
zei. Ciosesctt. Fio-' i. evolu 
miine modesta garnitură de 
Bega, căptușită cu goluri 
to'i adversarii — acasă și in 
p'asare. Să ’'in<,:in vorba, r 
ro«t. Deci, l solist.

PF ACEI \Șl I I\H .. de : i'e 
ferată evoluează și feroviarii din 
Giulejti cu cei din Cluj. Primii au 
avantajul terenului, al celor pa
tru titulari la Cardiff, al spec’a- 
torilor. Cluienii sint modești și -e 
•zbat din răsputeri pentru a r.ami-

de

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ger
mană

18.10 Publicitate.
18.15 Bună seara, fete ! Bună 

seara, băiefi !
19.15 Publicitate.
19.20 1 001 de serj — emisiu

ne pentru cei mici
19.30 Telejurnalul de seară. 
20 00 Teb'-enciclopedia.
20.50 -Crizantema de aur".
21.10 Film serial : „Incorup

tibilii".
22,00 «t-arâ jubiliară Franz 

Lehar.
22.30 Telejurnalul de noap'e.
22.45 Telesporl. Aspecte de la 

finalele Campionatului 
european de box — ju
niori. Înregistrare de la 
Miskolc.

23.30 Închiderea emisiunii

ne in 
de o 
mi ine la

JILL 
resc toți 
levii lui
Tilniaciu. Pe...m a ’Spulbera
Ozon, jiuliștii trebuie să întingă. 
Și noi credem in ei. In două săp- 
tămini de relaxare, Libardi și .0- 
legii lui s-au gindit serios I i .e 
va fi. Jiul 
pentru 
acum,

această 
inii îngere ei 
’ Cluj.

Rl D1V1VUS ? ! Asta
cei care suferă pentru e- 
lon Bălănescu și Viorel 
Pe ,.u a ’Spulbera nitul 

jiuliștii

ire

a .'.ii 
echipa

P'.is un
a

piciot pentru adversar, 
fost Stoker... la Bra- 
vm 11 Petroșani bl t- 

k.ite n au primit 'ol 
nici n-au ciștigat pu i.te 

l-’ihipa lui Val.Ttu 
Meagu aie un nume nou, are 
cători huni, aie o înaintare 
pidă ca și Bistrița din care 
adapă cu forță de șut. 
ne meciul se joacă l.t 
Și de aici adversarul n-a 
de multe ori triumfător.

Ultimul 
șov. Mime 
nanii, tei 
acasă, dar 
in deplasare.

aie 
buni, 

ca și

)U- 
. .i-

•c
Dar nii- 
Petroș.’.m.

pic. at

Dumitru GHEONEA

HANDBAL Meciuri frumoase 9a Aniuoasa
s-au desfășurat 

două
La Aninoasa 

miercuri dupâ-amiază 
întâlniri din cadru) campiona
tului municipal al ș oii lor ge
nerale — centrul Petroșani. 
S-au întrecut echipele de bă
ieți și Tete ale școlilor gene
rale din Aninoasa și nr. 1 Pe-

troșani. La 
terminat cu 
3—3, iar la 
petroșănenii

Pe același 
și un meci
pcle Minerul din

fete, partida s-a 
rezultatul de 

băieți au învins 
cu 7—?
teren

amical
a avut loc 
intre echi- 

localitatc și

Viitorul Petroșani (echipa 
Ș olii generale nr. 1, pregătită 
de prof. Vasilc Mărguleseu). 
După un joc frumos,-cele două 
tinere formații au terminat Ia 
egalitate, 10—10, deși la pauză 
conduceau oaspeții cu 5—4.

șah Mae Cofocaru campion??! orașului Lupeni
Tn orașul Lupeni s-a organi

zat zilele trecute 
de .șah dotat cu 
a reunit in jurul 
pătrățele albe și 
mai buni 20 de șahiști din lo
calitate. Scopul a fost desem
narea campionului orășenes.'

un concurs 
premii care 

meselor cu 
negre pe cei

pe anul 1970. Primele 
locuri au fost ocupate, 
dine, de : 
Gheorghe 
Ciulavu 
toți de 
Minerul.
a ordat

patru 
in or- 

Cojocaru,
Petru

Nicolae <
Cotorogea,
Gheorghe Moroiu,

Asociația
Și 

la
Celor ..patru" I 

diplome, cite un

sport, vă 
ii s-au 

stilou

șî cite o vază pentru !h 
Comportări meritorii au a 
și Petre Rebreanu, de la l-n 
gia Paroșeni. Gheza Mihnic 
Ioan Galamboș. ambii < 
Lupeni.

C. PETRU 
corespondent

Pronosticul nostru la concursul Pronos 
nr. 46 din 15 noiembrie 1970

1. U.T. Arad
2. Steaua
3. „V Cluj
4. Petrolul
5. Politehnica
(i. Jiul
7 Farul
8. Fiorentina
9. Internazionale
0. Juventus
1. Lanerossi
2. Lazio
3. Varese

— „I “ Craiova
— Steagul roșu
— F. C. lrgeș
— Dinamo București
— Progresul
— S. (’. Bacău
— C.F.R. Timișoara
— Milan
— Torino
— Cagliari
— Napoli
— Roma
— Bologna

secretului ăe stat
timp, pină om căutat noi orga
nele de poză, am circulat nesiin- 
gheriți prin aceste locuii. Trebuie 
să arătăm că deși la o oră tir- 
zie, peste tot se lucra. Nimeni 
insa dintre angajații unităților 
respective care era in serviciu nu 
ou fost curios 
acești musafiri nocturni,

să afle cine sint 
care in 

mod vădit nu erau ongojați ii 
unităților respective. Oare tova
rășii o'e la mina I Loneo, 
la atelierele minei Petrila care 
un moment dat ne-ou privit 
indiferență pe geam, ar fi 
fel de impasibili și dacă 
curtea lor «r observa în miez 
noapte citeva persoone străine ? 

Problema apărării avutului ob
ștesc, trebuie înțeleasă de întreg 
colectivul de muncă al unei uni
tăți, această problemă nefiind 
numai o sarcină de serviciu a 
paznicului. Fiecare cetățean are 
obligația ca la locul său de 
muncă și in toate celelalte oca
zii in care se afla, să vegheze

de 
la 
cu 
la 
in 

de

in permanență la apărarea inte
grității avutului obștesc.

Față de constatările reținute 
se vor lua măsuri in consecin
ță. Este insă necesar a se lar
ma față de acei care manifes'ă 
atitudine de neglijență in păs
trarea documentelor cu caracter 
secret, fotă de cei care monifes- 
tă lipsă de spirit gospodăresc in 
apărarea avutului obștesc, un 
puternic curent de opinie. Este 
necesar ca fiecare colectiv de 
muncă, să-și analizeze in mod 
critic poziția ce o are față de 
apărarea avutului obștesc și păs
trarea secretului.

Ne exprimăm convingerea că 
organele de conducere, comuniș
tii, toți angajații unităților eco
nomice și ai instituțiilor .din 
municipiul Petroșoni, vor anali
za cu un deosebit simț de răs
pundere aspectele reținute cu 
ocazia controlului și că vor lua 
masuri eficiente pentru înlătura
rea lor.

MARI 
REDUCERI

PREȚURI
la următoarele articole :

CONFECȚII BĂRBAȚI Șl FEMEI 

TRICOTAJE Șl ÎNCĂLȚĂMINTE

ARTICOLE PENTRU COPII

Adresați-vâ cu încredere magazi
nelor industriale din municipiul 
Petroșani de unde vă puteți pro
cura articolele preferate, benefi
ciind de o reducere de pinâ la
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ÎNCHEIEREA vizitei delegației 
DE PARTID SI GUVERNAMENTALE

(Omare din pag l)

. Tibcriu Petrescu, ambasadorii 
R.-p-b'. cii Socialise România in 
Rcpjbbca Populară Polonă.

Erau prezenți, de asemenea, 
membri ai C.C. a! P.C.R.. ai Con- 
si'iului de Siat >i ai guvernului, 
cond .â'.nri de : ••.iuții centrale 
și organizații obștești, generali ri 
ofițeri superiori. ziariști români Ș’ 
străini.

Frâu de față șefi de misiuni 
diplomatice, membrii Ambasadei 
Republicii Populare Polone si a'n 
membri ai corpului diplomatic.

(\ antonia plecării începe prin 
pre cea raportul ui de cafe o 
gard’ de o'MC. Sini intonate tn

COMUNICAT
cu privire la vizita delegației de partid 

și guvernamentale a Republicii Populare 
Polone în Republica Socialistă România
(Urmare din pag 1)

Politic, secretar al C.C. ai 
P.M.L.P.. Mieczyslaw Jagielski. 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P.. vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. Adam Willmann. ad
junct al ministrului afacerilor 
externe. Jaromir Ocheduszko. 
ambasadorul Republicii Popu
lare Polone in K.S. România. 
Au fost, de asemenea, prezenți 
Stanislaw Trepczynski, membru 
supleant al C.C. al P.M.U.P., 
șeful Cancelariei Secretariatu
lui C.C. al P.M.U.P., Marian 
Renke. membru supleant al C.C. 
al P.M.U.P.. adjunct al șefu
lui Secției Externe a C.C. al 
P.M.l -P.. Wladyslaw Napieraj. 
directorul Departamentului din 
Ministerul Afacerilor Externe.

In cadrul convorbirilor, de- 
legațiile s-au informat reciproc 
asupra realizărilor și sarcinilor 
in construirea socialismului în 
cele două țări, despre activi
tatea și experiența partidelor 
lor. au analizat stadiul actual 
și posibilitățile de extindere a 
relațiilor bilaterale și au făcut 
un schimb de păreri asupra 
unor probleme internaționale și 
ale mișcării comuniste și mun- 
ciMrești internaționale.

Delegațiile au constatat cu 
satisfacție că colaborarea mul- 
tilat raia dintre Republica So
ciali-tă România și Republica 
Populară Polonă se dezvoltă 
continuu, corespunzător intere
selor ambelor popoare, cauzei 
întăririi unității și coeziunii 
țărilor socialiste.

Subliniind rolul intilnirilor și 
viz.lelor reciproce la nivelul 
conducerilor de partid și de 
stat, cele două delegații au a- 
preciat importanța deosebită a 
con» orbirilor purtate de tova
rășii Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, și Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, 
in mai 1969, cu prilejul vizi
tei de prietenie în Republica 
Populară Polonă a delegației 
de partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România.

Noul Tratat de prietenie, co
laborare și asistență mutuală, 
semnat in timpul vizitei dele
gației de partid și guvernamen
tale a Republicii Populare Po
lone. continuind tradițiile rela
țiilor de prietenie afirmate în 
Tratatul încheiat la 26 ianua
rie 1949, creează baza politico- 
juridică pentru întărirea și 
dezvoltarea colaborării româno- 
polone, in conformitate cu in
teresele celor două popoare, ale 
cauzei socialismului, păcii și 
securității in Europa și in lume.

In timpul convorbirilor păr
țile au exprimat hotărirea lor 
de a întări si lărgi colaborarea 
dintre Partidul Comunist Ro
mân Și Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez, dintre Republica 
Socialistă România și Republi
ca Populară Polonă, schimbu
rile de păreri și experiență, 
consultările reciproce in pro
bleme de interes comun. pe 
baza principiilor marxism-leni- 
nLsmului. internaționalismului 
socialist, suveranității, egalită
ții in drepturi, avantajului re
ciproc, întrajutorării tovărășești 
și neamestecului in treburile 
interne.

Au fost discutate pe larg 
probleme privind dezvoltarea 
în continuare a colaborării po
litice, economice, tehnic.i-știin- 
țifice. culturale și în alte do
menii.

O atenție deosebită a fost a- 
cordată problemelor lărgirii și 
perfecționării conlinue a cola
borării economice și tehnico- 
științifice.

Delegațiile și-au exprimat sa
tisfacția in legătură cu înțe
legerile referitoare la colabora
rea economică pentru perioada 
1971—1975. in care se prevede 
o creștere îndemnată a schim
bului reciproc de mărfuri. Păr
țile consideră că există nume
roase posibilități de dezvoltare 
continuă a colaborării, specia
lizării și cooperării in produc
ție. îndeosebi în industria con
structoare de mașini, siderur
gie. chimie, electronică, auto
matică. construcții navale. S-au 
dat indicații Comisiei guverna- 
men'ale româno polone de co
laborare economică să elabore
ze si să -upinâ spre aprobare 

narile de stat ale celor două ța:'. 
I i semn de salut se trag 21 salve 
de artilerie. Tovarășii WladșJ.iw 
Gomulka și Nico'ae Ceaușescu tu. 
in revistă garda de onoare.

Conducătorii polonezi și ceila';i 
membri ai delegației de partid ți 
guvernamentale a țării prietene i> 
iau a;xji rămas bun de la șefii mi
siunilor diplomatice acreditați la 
București, de la persoanele oliciale 
române prezente pe aeroport.

Un grup de pionieri ii încon
joară pe conducătorii de partid -i 
de stat ai celor două țări și le 
oferă buchete de flori.

Oaspeții răspund aclamațiilor 
prietenești a’.e mulțimii aflate pe 
aeroport, iși iau rămas bun de la 

celor două guverne propuneri 
concrete de cooperare in aceste 
domenii. A fost semnat un Pro
tocol privind rezultatele con
vorbirilor dintre delegațiile de 
partid și guvernamentale ale 
Republicii Socialiste România 
și Republicii Populare Polone, 
referitoare la dezvoltarea in 
continuare a colaborării econo
mice si tehnico-științifice.

Cele două părți au subliniat 
importanța deosebită a hotărî- 
rilor sesiunilor a 23-a și a 24-a 
ale Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc, care creează 
condiții favorabile pentru lăr
girea colaborării economice și 
tehnico-științifice. specializării 
și cooperării in producție intre 
țările membre. Totodată. s-a 
subliniat importanța dezvoltării 
colaborării economice și teh
nico-științifice intre toate ță
rile socialiste.

Părțile au reafirmat voința 
lor de a acționa și in viitor 
pentru întărirea colaborării in 
cadrul Tratatului de la Var
șovia. pentru dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare 
cu toate statele socialiste, pen
tru întărirea unității și coeziu
nii acestora. în interesul socia
lismului și păcii in întreaga 
lume.

In cadrul schimbului de pă
reri cu privire la problemele 
actuale ale situației internațio
nale. cele două delegații au a- 
cordat o atenție deosebită pro
blemelor securității și colabo
rării în Europa. Părțile s-au 
pronunțat pentru convocarea 
intr-un viitor apropiat a Con
ferinței general europene pen
tru securitate și cooperare, la 
pregătirea și desfășurarea că
reia trebuie să participe toate 
stat- ’e interesate.

Părțile consideră că o premi
să indispensabilă a securității 
in Europa o constituie recu
noașterea realităților statornici
te pe continentul nostru după 
cel de-al doilea război mon
dial. respectarea integrității te
ritoriale, recunoașterea și in
violabilitatea frontierelor tutu
ror statelor europene, sublini
ind în mod deosebit necesita
tea recunoașterii și inviolabili
tății frontierei polone apusene 
pe Odra și Nysa. Ele au reafir
mat necesitatea recunoașterii in
ternaționale a Republicii Demo
crate Germane, asigurării parti
cipării ambelor state germane, 
pe baza egalității in drepturi, 
la viața internațională, primi
rii lor in O.N.U., și alte or
ganizații internaționale.

Constatind cu satisfacție că 
procesul de destindere și de 
lărgire a colaborării în Euro
pa, la care România și Polonia 
iși aduc contribuția lor, se 
dezvoltă continuu, cele două 
părți au subliniat însemnătatea 
pe care o are pentru normali
zarea și îmbunătățirea relații
lor intre statele europene Tra
tatul dintre U.R.S.S. și R. F. 
a Germaniei. încheiat in august 
a. c. Ele au subliniat, de a- 
semenea. importanța negocieri
lor și contactelor dintre Repu
blica Populară Polonă și Re
publica Federală a Germaniei, 
dintre cele două state germa
ne. precum și dintre alte țări.

Părțile vor continua efortu
rile pentru însănătoșirea clima
tului politic general in Europa 
centrală și in Balcani, in inte
resele păcii, securității și co
laborării în Europa.

Cele două părți s-au pronun
țat pentru dezvoltarea relații
lor de colaborare intre state pe 
baza principiilor și normelor 
dreptului internațional, pentru 
intensificarea eforturilor in di
recția apărării păcii și securi
tății internaționale, pentru ex
cluderea forței sau amenințării 
cu forța in relațiile dintre sta
te. soluționarea litigiilor pe cale 
pașnică.

Republica Socialistă România 
și Republica Populară Polonă 
șl-au exprimat convingerea că 
pentru asigurarea unei păci trai
nice este necesar să inceleze 
cursa înarmărilor, să se înfăp
tuiască dezarmarea generală si 
totală, în special dezarmarea 
nucleară.

Cele două părți și-au expri
mat îngrijorarea profundă față 
de conlinuarea războiului de că
tre S.U.A. in Vietnam și extin
derea acțiunilor agresive în 
peninsula Indochinezâ și au a- 

conducătorii partidului si slilJii 
nostru.

Tovarășii Wladyslaw Contul!;» 
și Nicolae Ceaușescu iși stung 
călduros miinile.

De pe scara avionului, tovarășii 
Wladyslaw Gomulka și Jozef 
Cyrankiewicz salută încă o dată 
pe cei prezenți, răspund semnelor 
prietenești și uralelor bucureșteni- 
lor.

I a ora 9,45 nava aeriana deco
lează. Ea “sie escortată pină la 
graniță de avioane cu reacție ale 
forțelor noastre armate.

1 estivitatea de la aeroport a lo t __ 
transmisă in direct de post ut de 
noastre de radio și televiziune.

(.Iger/ucJ

firmat sprijinul lor deplin și 
solidaritatea cu lupta eroică a 
popoarelor vietnamez, cambod
gian și laoțian pentru elibera
re și independență națională. 
Pentru restabilirea păcii in a- 
ceastă parte a lumii este nece
sar să se pună capăt agresiu
nii americane și intervenției 
străine în Indochina, să se re
tragă trupele S.U.A. și ale alia- 
ților lor din Vietnamul de sud 
și din peninsula Indochinezâ. 
iar poporul vietnamez și cele
lalte popoare din Indochina să 
fie lăsate să-și hotărască sin
gure soarta. Delegațiile au a- 
preciat că propunerile în opt 
puncte ale Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud oferă o 
bază rațională pentru realiza
rea unor progrese reale la tra
tativele de la Paris.

In legătură cu situația în
cordată din Orientul Apropiat, 
părțile au subliniat din nou 
necesitatea soluționării pe cale 
politică a conflictului pe baza 
Rezoluției Consiliului de Secu
ritate din 22 noiembrie 1967, 
pronunțîndu-se pentru retrage
rea trupelor israeliene de pe 
teritoriile arabe ocupate, pen
tru asigurarea dreptului Ia e- 
xistență. la pace și securitate 
tuturor statelor din această 
zonă. Pentru realizarea unei 
păci durabile în Orientul A- 
propiat este necesar să se re
glementeze situația populației 
palestiniene conform năzuințe
lor naționale ale acesteia.

Ambele delegații s-au pro
nunțat pentru creșterea efica
cității și realizarea principiului 
universalității O.N.U. in inte
resele păcii, progresului și co
laborării internaționale.

Părțile au reafirmat hotări
rea lor de a acorda în conti
nuare sprijin deplin țărilor și 
popoarelor care luptă împotriva 
imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, împotriva 
oricăror forme de exploatare, 
pentru eliberare și respectarea 
dreptului lor de a-și hotărî 
singure soarta fără nici un 
amestec din afară.

Delegațiile au subliniat că o 
condiție absolut necesară pen
tru sporirea eficacității luptei 
împotriva imperialismului, pen
tru pace, socialism și progres 
o constituie întărirea continuă 
a unității tuturor țărilor socia
liste, coeziunea mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului și internațio
nalismului proletar, întărirea 
solidarității tuturor forțelor re
voluționare, progresiste și anti- 
imperialiste din întreaga lume.

Cele două părți au căzut de 
acord să se consulte periodic 
asupra problemelor dezvoltării 
relațiilor bilaterale, ale situa
ției internaționale și îndeosebi 
în legătură cu problemele secu
rității europene.

Convorbirile intre cele două 
delegații s-au desfășurat in
tr-o atmosferă cordială, de în
țelegere reciprocă și de priete
nie.

Vizita in Republica Socia
listă Romănia a delegației de 
partid și guvernamentale a 
Republicii Populare Polone, 
semnarea noului Tratat de 
prietenie, colaborare și asisten
ță mutuală, convorbirile pur
tate cu acest prilej constituie 
o nouă și valoroasă contribu
ție la întărirea prieteniei fră
țești româno-polone, la dezvol
tarea relațiilor de colaborare 
multilaterală dintre ambele 
partide și state, la întărirea u- 
nității și coeziunii țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. la 
cauza păcii și socialismului.

Delegația de partid și guver
namentală a Republicii Popu
lare Polone. în numele Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez. Con
siliului de Stat și guvernului 
Republicii Populare Polone, a 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, invitația de a face o 
vizită de prietenie in Repu
blica Popu’ară Polonă, in frun
tea unei delegații de parî'd 
și guvernamentale a Republi
cii Socialiste România. Invita
ția a fost acceptată cu plăcere.

La ColomLey-’es-Deux-Fglises

Tovarășul Emil Bodnaraș 
a prezentat condoleanțe 

familiei generalului de Gaulle
PARIS 13 (Agerpres). - Vineri 

dimineața, reprezentantul per
sonal ol șefului statului român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
funeraliile generalului de Gouile. 
Emil Bodnaraș, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat ol Republicii 
Socialiste România, insoțit de 
tovarășii George Macovescu, 
prim-odjunct al ministrului afa
cerilor externe, și Constantin 
Fliton, ambasadorul României Io 
Paris, s-a deplasat la Colom- 
bey-les-Deux-Eglises, unde a în
cetat din viață și a fost înmor- 
mintat joi, generalul de Gauller 
Intimpinat de generalul Bois
sier și de comandantul de navă 
Philippe de Gouile, fiul genera
lului de Gaulle, tovarășul Emil 
Bodnaraș a prezentat familiei 
generalului de Gouile, in numele 
conducătorilor statului nostru, ol 
poporului român cele mai sin

CHILE 
a restabilit 

relațiile 
diplomatice 

cu Cuba
SANTIAGO DE CHILE M3 

(Agerpres). - Chile o reluat 
in mod oficial joi relațiile di
plomatice, comerciale și cul
turale cu Republica Cuba după 
șase ani de la întreruperea 
lor, in baza unei rezoluții a- 
doptate in iulie 1964 de Or
ganizația Statelor Americane 
(O.S.A.). Cele două state au 
căzut de acord asupra resta
bilirii relațiilor in urma trata
tivelor purtate de ministrul chi
lian al afacerilor externe, Clo- 
domiro Almeyda, și ministrul de 
stat cubanez însărcinat cu pro
blemele economiei, Carlos 
Rafael Rodriguez, care a con
dus delegația țarii sole la 
festivitățile prilejuite de insta
larea președintelui Salvador 
Allende.

Președintele Republicii Chi
le, Salvador Allende, a anun
țat joi seara in cadrul unui dis
curs radiotelevizat că hotărirea 
de restabilire a relațiilor cu Cu
ba o fost adoptată „în con
formitate cu dreptul la auto
determinare al poooarelor, în
scris in Certa O.N.U.". El 
a precizat că rezoluția 
O.Ș.A. din 1964 nu este con
formă dreptului internațional și 
intereselor popoarelor lotina- 
americane. „întotdeauna om 
fost sigur că rezoluția O.S.A. 
nu ore nici o bază legală și 
morală", a declarat președin
tele Allende. „Măsurile opli- 
cote de O.S.A. împotriva Cubei 
- a spus in conțin"'”— ■'---•2- 
dintele - nu servesc interese
lor păcii și prieteniei intre po
poare. Mai grav este faptul că 
aceste măsuri au întîrziat dez
voltarea normală a relațiilor 
care trebuie să existe între 
guvernele și popoarele Ame- 
ricii Latine, astfel incit ele să 
poată obține independența po
litică și economică și să ocupe 
locul ce le revine in comuni
tatea națiunilor".

(Urmare din pag I)

rește și mai mult renumele insu
lei. De altfel, prin vegetația sa 
bogată, orașul Turku ocupă pri
mul loc în Finlanda.

Oriunde tc-ai afla constați că 
te găsești de fapt intr-un puter
nic centru industrial. Pecetea 
prezentului este sugestiv impri
mată orașului de mari întreprin
deri industriale Industria me
talurgică, textilă, alimentară este 
aici in plină ofensivă. Nc'-vn 
oprit o clipă pe podul denumit 
simbolic Martin ce se întinde 
peste rîul Aura și ne-am arun
cat privirile pe cursul inferior 
al fluviului. i\'i s-a deschis larg 
perspectiva unora din cele mii 
mari șantiere navale din Finlan
da. zlcz se nasc șlepuri uriașe 
și puternicele macarale turn. M u 
încolo, la cîteva sute de metri, 
sc întinde portul. Prin poziția 
sa geografică Turku este siluit 
în virful extrem al sud-vestiilai 
țării — virful cel mai avansat 
în Baltica. Această așezare i-a 
permis să devină „poarta spre 
vcst“ a Finlandei. De aproape 
70 de ani prin această poartă >e 
asigură un serviciu turistic re
gulat dc nave între Turku — 
Stockholm — Turku, în tot timpul 
anului. I izităm portul îm
preună cu un grup gălăgios de 
turiști italieni. La căpitănie am 
aflat că peste 600 000 de turiști 
din toate colțurile lumii, 
anual pe ai i. Bacurile, 
leagă cele două țărmuri 
Balticii, unul finlandez, < 
suedez transportă la 
anual veste 100 000 de 
bile. ‘j\'c-am oprit în 
unui va’-muzeu. Este unica co
rabie de lemn din lume care c 
menține intactă. In tinerețile a- 
le, acest vas a străbătu: to i c 
oceanele cunoscute ale lumii. 

trec 
care 

i ale 
celălalt 

rîndu-le 
aulomo- 
preajma

cere condoleanțe. Inminindu-i o 
scrisoare de condoleanțe adre
sată Doamnei Yvonne de Gaulle 
in core se exprima adinca durere 
care o lovit poporul român pri.i 
pierderea unuia dintre cei nai 
devotați prieteni ai săi, mo'ele 
potriot Charles de Gouile, tova
rășul Emil Bodnaraș s-a între
ținut îndelung cu comandantul 
de navă Philipoe de Gaulle.

Pe mormintul din micul Jmitir 
de la Colombey-les-Deux-Egii- 
ses ou fost depuse două coroane 
de flori cu eșarfe tricolore, cu
lorile drapelului de stat al Repu
blicii Socialiste România, omagiux 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și ol Consiliului de 
Stat ol României.

Mulțimea care continuo să 
desfășoare un nesfirșit pelerinaj 
la mormintul generalului de 
Gaulle a făcut reprezentanților 
români o primire călduroasă.

CAIRO 13 (Agerpres). — In cadrul lucrărilor sesiunii ex
traordinare a Congresului Național al Uniunii Socialiste Arabe, 
președintele R.A.U., Anwar Sadat, a rostit un discurs in 
care s-a referit la situația politică și militară din Orientul 
Apropiat și a expus poziția țării '-ale. Reafirmind că Repu
blica Arabă Unită se pronunță pentru reglementarea pașni
că a conflictului arabo-israelian, președintele Anwar Sadat 
a evidențiat, totodată, necesitatea sporirii capacității de 
apărare a R.A.U. „Am profitat masiv de încetarea focului 
pentru a ne întări", a declarat vorbitorul.

Șeful statului egiptean a reamintit că Egiptul a acceptat 
prezenta perioadă de încetare a focului cu condiția ca in
tr-un interval de două luni să se prezinte Ia Națiunile 
Unite lin raport asupra progreselor înregistrate in misiune 
de mediere pentru soluționarea crizei:

©• Secretarul federal pentru 
comerț exterior al R. S. F. Iu
goslavia, Muhamed Hacjici, a 
sosit la Varșovia, informează 
agenția PAP.

®- Bahi Ladgham, președin
tele Comitetului Superior Arab, 
însărcinat cu supravegherea 
normalizării situației din Ior
dania, a sosit la 12 noiembrie 
in Kuweit.

© Joi a fost semnat la Berlin 
acordul comercial pe termen 
lung (1971-1975) cu privire la 
schimburile de mărfuri și plățile 
dintre R. D. Germană și Uniunea 
Sovietică.

In comunicatul dat publicității 
după semnarea documentelor se 
arată, printre altele, că schimbu
rile de mărfuri dintre cele două 
țări se vor cifra in cursul actua
lului cincinal la peste 22 miliar
de de ruble, ceea ce reprezin
tă o creștere de 56 la sută față 
de precedentul cincinal.

$• Primul ministru al Israe
lului. Golda Meir. a făcut o 
declarație la încheierea Congre
sului Uniunii industriașilor, in 
care a afirmat că țara sa ..nu 
urmărește cuceriri teritoriale".

navă cu velc-școală. 
pentru

CcVft mai încolo se găsește o 
fregată „Suomcn Joutsen" (Le
băda finlandeză) care, alături 
dc moara de vînt construită in 
1860, constituie simbolurile ora
șului. Această fregată a servit 
înainte ca 1.....................
5/ azi ca este folosită 
specializarea marinarilor.

Faima orașului a fost ■ 
de tradi(ia universitară, 
ric stau cele două 
una în limba finlandeză și alta

creată 
Mărlu- 

universități

T U
in limba suedeză. Din totalul de 
65 000 de studenți din I inlanda, 
mai bine de 12 000 studiază ia 
Turku. Statisticile precizează că 
pe<lc 50 la sută din studenți sînt 
fete. Circa 30 la sută din 
mărul studenților au burse 
cordate de stat. La I urku a 
fondată prima universitate 
țării numită „Academia 
(1640—1828). După 
din 1828 l 'niversitatca a 
mutată la Helsinki, noua capi
tală a țării.

Turku este un loc privilegiat. 
Caracterul său particular ne-a 
completat admirabil impresia pe 
care ne-o făcusem despre Finlan
da. O plimbare „in larg" ne t 
dat posibilitatea să admirăm 
priveliștile incomparabile pe ere 
le oferă arhipelagul ce cuprinde 
zeci de mii dc insule mari și 
mici.

hle reîntoarcem in oraș. Tre
cem pe lingă celebra catedrală 
ridicată cu -ute de ani in urmă, 
împrejurimile catedralei repre
zintă cel mai autentic stil vechi, 
în timp ce colina universitară
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In ultima zi a lucrărilor con

ferinței consacrate aniversării 
a 150 oni de la nașterea lui 
Friedrich Engels, care s-a 
desfășurot la Berlin in zilele 
de 12 și 13 noiembrie, ou te
at cuvintul șefii unor delegații 
străine.

Șeful delegației române, Ion 
Popescu Puțuri, membru ol 
C.C. ol P.C.R., membru al 
Academiei de Științe Sociale 
și Politice, director ol Institu
tului de studii istorice și sociol- 
politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R., o prezentat comunica
rea ,,Engels și mișcarea mun
citorească din Romănia. Tran
sformarea revoluționară o so
cietății romăr-''t>i sub steagul 
morxism-leninismului".

@ Ministerul Securității 
Publice al R.I’.D. Coreene a 
reținut na»a japoneză „Mitsu- 
Maru" care, la 8 septembrie 
1970. a pătruns in mod ile
gal in apele teritoriale ale 
R.P.D. Coreene. In urma in
vestigațiilor făcute, informea
ză agenția ACTC, s-a con
firmat că este vorba de o 
acțiune premeditată, in sco
pul comiterii unor acte de 
spionaj. Echipajul navei a 
recunoscut acest lucru. El 
este pasibil de pedeapsă în 
conformitate cu legile R.P.D. 
Coreene. Cu toate acestea, a- 
rată agenția citată, avîndu-se 
în vedere că membrii echi
pajului și-au cerul scuze, că 
responsabilitatea nu le re
vine numai lor și luind in 
considerare situația lor fami
lială, autoritățile R.P.D. Co
reene au hotărit să trimită 
înapoi in patrie atit echipa
jul, cit și nava reținută.

Guvernul japonez va purta 
răspunderea pentru consecin
țele pe care le-ar avea o re
petare a unor asemenea acte 
ostile față de R.P.D. Coreea
nă, declară agenția ACTC.

este un model de cel mai mo
dern stil. .Icz, i'C colina Catedra
lei „Luostarinmăki", care sc în
tinde in estul fluviului Aura 
s-au păstrat bit acte clădiri din 
secolele trecute. Multe din ele 
— mai precis 40 — constituie 
muzeul meșteșugarilor, unic în 
felul său în țările nordice. Il 
vizităm și noi. Acest muzeu a 
fost deschis în anul 1940. Toate 
clădirile datează dinaintea se
colului al .W'll-lea. Prietenii 

noștri nc-au vorbit despre isto
ricul acestor clădiri. Din vremuri 
străvechi au început să se con
struiască pe colina Ltiostarinmaki 
casă lingă casă. Aici locuiau nu 
numai marinarii și căruțașii dar 
și foarte mulți meseriași. Era pe
rioada dezvoltării activității 
micilor meseriași. Un număr de 
17 clădiri au supraviețuit incen
diului din 1827. Ele sini piese 
ale acestui original muzeu. In 
drumul nostru întilnim aici peste 
30 dc ateliere de croitorie, ciz
mărie, ceasornicărie, sticlărie, ti- 
pograjii, brutării. Aici lucrau 
constructorii de viori, de pipe, 
blănuri, preparatori de țigări. 
Muzeul iți oferă o imagine cum 
au muncit și cum au trăit locui
torii din Turku cu 130 de ani 
în urmă.

Dc altfel, frumosul Turku, 
leagăn al vechii culturi finlan
deze, arc numeroase monumente 
și muzee. Picturi reprezentative 
ale artiștilor finlandezi pot li 
văzute la muzeul dc artă de fe 
colina „Puolalanmakr1. In apro
piere sc află muzeu! sculptorului

FRANȚA : In 1973 va intia in funcțiune pila de regenerare 
a neutronilor rapizi de la Phoe.,x de Marcoule.

In foto : Coborirea lentă o cupei de 135 de tone in caia 
va fi instalată inima reactorului. Cupa are o înălțime de 14 m 
și un diametru tot de 14 m. .

©• Guvernele Albaniei și 
Belgiei au căzut de ’acord să 
stabilească intre cele doua lari 
relații diplomatice și să Itmă 
un schimb de reprezentanți di
plomatici cu rangul de. amba
sadori, informează agenția 
A.T.A.

©• Intr-un interviu acordat 
săptămânalului egiptean ..Al 
Mussawai-. Yasser Arafat, li
derul Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, a afirmat că 
mișcarea palestiniană nu ar ac
cepta niciodată formarea unei 
..entități palestiniene" pe malul 
vestic al Iordanului, in prezent 
aflat sub controlul israelian. 
Referindu-se la o convorbire 
anterioară cu unele personali
tăți arabe, el a menționat că 
nu va trebui niciodată creat 
un stat palestinian fictiv, care 
do fapt ar fi un stal tampon. 
..un asemenea stat nu ar servi 
interesele revoluționare pales
tiniene".

O In cadrul politicii do con
solidare a controlului statului 
asupra bogățiilor naționale, gu
vernul Algerian a hotărit na
ționalizarea ultimelor proprie
tăți ale filialelor din Algeria 
ale firmelor petroliere ameri
cane ..Mobil Oil Group" și 
..Newmont Overseas Petroleum 
Company". Operațiunile de 
extracție, transport și comercia
lizare efectuate de acestea au 
fost transferate integral in 
competența statului.

©■ Yasser Arafat, președinte
le Organizației pentru Elibera
rea Palestinei a sosit in ca
pitala Algeriei pentru a infor
ma oficialitățile acestei țâri 
asupra evoluției situației in 
cadrul mișcării palestiniene. F.1 
urmează să efectueze in conti
nuare vizite la Tunis și Rabat.
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fiul său Matti și de 
Irma, iar alături de 
întinde un mare parc 
locul de antrenament 
cuiului sporliz Paavo

Xc oprim vreme mai îndelung 1- 
tă la Castelul din / itrku, care da
tează din secolul al Xlll-lca El 
este unul din vechile cetăți care 
au atu: un rol de scamă in is
toria nordului. Această cetate a 
adăpostit diferiți domnitori, 
rezistat de-a lungul anilor 
încercuiri și lupte, fiind de mai 
multe ori asediată. La începutul 
secolului al Al ll-lca o parte din 
Castel a fost distrus de incendiu. 
Al doilea marc incendiu din iu
nie 1941 l-a distrus din nou. 
Lucrările de restaurare începute 
în 1946 s-au terminat abia în 
1961. Castelul a primit înfăți
șarea lui inițială. Sălile dc festi
vități refăcute in stilul renașterii, 
iși îndeplinesc vechile funcții de 
acum 600 de ani. fiind din nou 
locuri de intîlnire al tuturor ca
tegoriilor de cetățeni ai orașului. 
Aici se află de altfel marele mu
zeu dc istoric culturală.

Călătorind prin T urkii nu 
po'.i să nu te oprești măcar pen
tru un timp la noul muzeu Si
belius, in care sini expuse dife
ritele instrumente muzicale la 
care a cîntat și s-a pregătit ce! 
mai renumit artist compozitor al 
țărilor nordice.

Străbatem noile cartiere. Clă
diri de cea mai nouă factură 
arhitectonică, parcuri de odih
nă, baze sportive, impînzesc 
orașul Toate se încadrează ar
monios între vechile cartiere 
subliniind parcă și mai mult fru
musețea orașului.

Dar 
culturi 
un loc 
oprești 
gală.

Turku, leagăn al vechii 
finlandeze, nu este doar 
de trecere. Merită să te 

in el vreme mai îndchm-

Stare de urgență
GUATEMALA 13 (Agerpres). 

- Conform unui decret prezi
dențial, in Guatemala a fost 
instituită vineri starea de ui- 
gență pentru o perioadă de 
treizeci de zile. Această mă
sură a fost motivată oficial 
prin recrudescența atentatelor 
și a răpirilor pe intreg terito
riul țării, in cursul ultimelor 
săptămini.

Sinteză artificială
• Cercetătorul american 

dr. James Danielii de la Uni
versitatea Buffalo (New York) 
a anunțat că a reușit să reali 
zeze prima sinteză artificială 
din componente izolate a unei 
celule vii capabile să se repro 
ducă. El a precizat că „aceas
tă realizare deschide o nouă 
eră in domeniul sintezei artifi
ciale a vieții, cflată in stadii' 
de explorare". Printre exemole- 
le de sinteză artificială, Do 
nielli a citat posibilitatea ere 
ării unor microorganisme sa< 
organisme caoabile să trăia? 
că in condițiile unor corpu 
cerești cum este cazul plan= 
tei Marte.

„B.A.C.-3-H“
BELGRAD 13 (Agerpres). - 

Reprezentanții uzinei iugosla 
ve de avioane „Soko" și oi 
corporației aeriene britanice 
„B.A.C." au semnat la Bel
grad un acord de cooperaie, 
informează agenția Taniug. 
Potrivit acordului, uzina iu
goslavă va livra firmei brita
nice in perioada 1973-1980 
piese de avion în valoare de 
25 milioane lire sterline, parii 
cipind in acest fel la realizarea 
proiectului de construire a nou
lui avion de călători cu reac
ție „B.A.C.-3-11".

127 accidente
BONN 13 (AgerprcSj- - li 

timpul unui zbor de antrena
ment efectuat in apropierea 
graniței belgo-vest-germane, 
un avion militar al Bundes- 
wehr-ului s-a prăbușit in a- 
propiere de localitatea bel
giană Helchteren, a anunțat 
Ministerul Apărării al R. F. 
a Germaniei. Cu acesta, nu
mărul avioanelor „Starfighter" 
implicate in accidente a ajuns 
la 127, 61 de piloți pierzin- 
du-și viața.
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