
REDACȚIA 
ȘI ADMINISTRAȚIA 

ZIARULUI
Petroșani, strada Republicii nr. 90

Telefoane: redactor șef — 16 38;
redactor șef adjunct și secretariat de 
redacție — 1662 ; secțiile ziarului prin 
centrală — 1220 (1221); viața do partid 
— interior 71 ; social — interior 74 ; 
economică — interior 32 ; cultură—învă- 
țămint — interior 41 ; administrație — 
interior 68 ; prin Centrala cărbunelui — 
269. După ora 16, telefon de serviciu — 
1663.

• încheierea vizitei 
președintelui Consiliului 

de Stat al Republicii 
Socialiste România, 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
în Maroc

socim si-> POLITICI

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. s-a 
înapoiat vineri după-amiază din 
Maroc, unde a făcut o vizită 
oficială la invitația Maiestății 
Sale Hassan al II-lea. regele 
Marocului.

-Șeful statului român a fost 
însoțit de Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri. Corneliu Mănescu. mi
nistrul afacerilor externe. Bujor 
Almășan, ministrul industriei 
miniere și geologiei, precum și 
de consilieri și experți.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa din Capitală, erau pre- 
zenți tovarășii Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu. Vir
gil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Florian Dănălache,

Constantin Drăgan, Emil Dră- 
gânescu, Manea Mănescu, Du
mitru Popa, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voi tec, 
Iosif Banc, Miron Constanti- 
nescu, Mihai Dalea, Mihai Ge
re, Ion Ioniță. Vasile Patili- 
neț. Ion Stănescu, Mihai Ma
rinescu, vicepreședinți ai Ma
rii Adunări Naționale, membri 
ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de in
stituții centrale și organizații 
obștești.

— Erau, de asemenea, prezenți 
însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Regatului Maroc în 
România, Mohamed Bisbis, șefi 
ai misiunilor diplomatice acre
ditați la București și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Pentru a saluta pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe aeroport

a venit în întîmpinare un ma
re număr de locuitori ai Capi
talei. Mulțimea a ovaționat în
delung pentru Partidul Comu
nist Român și Comitetul său 
Central, scandînd entuziast 
„Ceaușescu-P.C.R.". Prin urale 
și aplauze, cei prezenți își ex
primau stima și prețuirea ce 
o poartă activității laborioase 
a conducătorului partidului și 
statului nostru, satisfacția față 
de rezultatele fructuoase ale 
vizitei oficiale făcute de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în Ma
roc, vizită care deschide noi 
perspective colaborării pe mul
tiple planuri dintre cele două 
țări. Șeful statului român a 
răspuns cu căldură aplauzelor 
mulțimii, a strîns mîinile- a nu
meroși cetățeni.

(Agerpres)

PSecarea dial Marrakech
Vineri dimineața, s-a înche

iat vizita în Maroc a președin
telui Consiliului de Stal al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu.

Aeroportul Menara din 
Marrakech — orașul care i-a 
rezervat șefului statului român 
o primire de neuitat, zeci de mii 
de oameni aplaudînd și salu- 
tind cu entuziasm și căldură 
pe președintele Nicolae 
Ceaușescu — este dominat de

aceeași atmosferă sărbătoreas
că.

In adierea vîntului, flutură 
drapelele române și marocane. 
Se află pe aeroport, pentru a-și 
lua rămas bun de la înaltul 
oaspete, membrii Comitetului 
de onoare pus la dispoziția 
sa de regele Hassan al II-lea 
și care l-au însoțit în vizita 
prin țară : Hadj Ahmed Bala- 
frej, ministru, reprezentant 
personal a) suveranului Maro

cului, Youssef Bel /\bbes, mi
nistrul , afacerilor .externe, 
Mustapha Farres, secretar de 
stat al Planului, Drpss Beno- 
unna, șeful protocolului regal 
și al cancelariei, Hassan Kar- 
rat, ambasadorul Marocului în 
România, Mohammed Dadili, 
guvernator la Ministerul de 
Interne.

(Continuare in pag. a 4-a)

COMUNICAT COMUN
ROMÂNO-MAROCAN

La invitația Maiestății Sale 
Ha-san al II-lea, regele Maro
cului, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușes
cu, a făcut o vizită oficială in 
Regatul Maroc, intre 7 și 11 
decembrie 1970.

In cursul șederii in Maroc, 
inalții oaspeți români au vi
zitat întreprinderi cu caracter 
economic, monumente istorice 
și așezăminte culturale din 
Rabat, Casablanca și Marra
kech, luînd cunoștință de rea
lizările obținute de Maroc pe 
calea progresului economic și 
social-cultural.

Președintele Nicolae Ceaușes
cu a fost oaspetele Camerei 
Reprezentanților și a rostit o 
cuvîntare in fața acestei înalte 
instanțe.

In timpul vizitei, președintele 
Consiliului de Stat și persona
litățile care l-au însoțit s-au 
bucurat pretutindeni de o pri
mire călduroasă, expresie a sen
timentelor de prietenie dintre 
cele două țări și popoare.

Intre președintele Consiliului 
de S»at al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
Maiestatea Sa Hassan II, re
gele Marocului, au avut loc 
convorbiri oficiale, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
cordialitate, în spiritul stimei 
și respectului reciproc.

La convorbiri au participat : 
din partea română
Ion Pătan. vicepreședinte al 

Consiliului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu. ministrul afacerilor 
externe. Bujor Almășan. minis
trul industriei miniere și geo
logiei, și Vasile Mircea, am
basadorul Republicii Socialiste 
România în Maroc.

din partea marocană
Driss Slaoui, director general 

al Cabinetului regal, dr. Ah- 
m-'d Laraki, prim-ministru, dr. 
Youssef Bel Abbes, ministrul 
afacerilor externe. Mohamed 
Bahnini, ministru al apărării și 
secretar general al guv-’-nului. 
și Hassan Karrat, ambasado
rul Regatului Maroc in Repu
blica Socialistă România.

Cei doi șefi de stat au efec
tuat un larg schimb de vederi 
cu privire la relațiile dintre 
Republica Social:sfă România și 
Regatul Maroc și la principale
le probleme internaționale.

Cu acest prilej, părțile a»i 
relevai evoluția fericită a re
porturilor dintre România și 
Maroc și au subliniat r-ă aceas
ta corespunde intereselor celor 
două țări, cauzei păcii și în
țelegerii internaționale. Ele au

subliniat, de asemenea, rolul 
pozitiv al contactelor stabilite 
în ultimii ani între personali
tăți guvernamentale din cele 
două țări și au apreciat că a- 
cordurile bilaterale încheiate 
favorizează extinderea și diver
sificarea relațiilor româno-ma- 
rocane.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
Maiestatea Sa Hassan II. re
gele Marocului, s-au pronunțat 
pentru intensificarea schimbu
rilor comerciale și a cooperării 
economice și tehnice pe baze 
reciproc avantajoase. S-a con
venit să se întreprindă măsu
rile necesare pentru concreta 
zarea, de către instituțiile co
respunzătoare ale celor două 
țări, a unor acțiuni de coope
rare în industrie, lucrări pu
blice, și mai ales în domeniul 
dezvoltării agriculturii, al pros
pectărilor și exploatărilor mi
niere și al prospectărilor pe
troliere. In acest sens, va a- 
vea loc în curînd un schimb 
de delegații între cele două 
țări. Părțile au apreciat, de a- 
semenea, rolul și importanța 
activității Comisiei mixte gu
vernamentale româno-marocane.

In timpul vizitei, a fost sem
nat de către vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Ion Pă
țan. in numele guvernului ro
mân, și de către primul minis
tru dr. Ahmed Laraki. în nu
mele guvernului marocan, un 
aide-memoire. Acest document 
prevede măsurile ce urmează 
a fi întreprinse pentru a tra
duce în viață hotărîrile luate de 
către cei doi șefi de stat, în 
urma convorbirilor avute, în 
domeniul colaborării și coope
rării economice.

Subliniind importanța schim
burilor culturale pentru mai 
buna cunoaștere și apropiere 
între popoare, cei doi șefi de 
stat au evidențiat dorința re
ciprocă de a intensifica și ex
tinde cooperarea în domeniile 
învăfămînf ului, tineretului și 
sportului, formării de cadre și 
sănătății publice.

In vederea lărgirii cadrului 
juridic al relațiilor dintre cele 
două state, părțile au convenit 
să se încheie o convenție de 
asistență juridică, un acord pri
vind transporturile aeriene, un 
acord de cooperare in dome
niul turismului și o înțelegere 
de facilitare reciprocă a for- 
malftă !!or de călătorie pentru 
cetățenii celor două țări.

Cei doi șefi de stat au rele
vat cu satisfaci.e că politica

externă a țărilor lor se bazea
ză pe principiile unanim recu
noscute ale dreptului interna
țional. Ei și-au reafirmat con
vingerea că dezvoltarea rela
țiilor bilaterale între toate sta
tele. indiferent de sistemul lor 
social, contribuie Ia asigurarea 
progresului continuu al fiecărui 
stat și al întregii umanități, la 
instaurarea unui climat de pace 
și securitate internațională. Ei 
au declarat că pentru reali
zarea acestor obiective majore 
este necesar ca relațiile dintre 
toate statele să fie bazate pe 
respectarea principiilor inde
pendenței și suveranității națio
nale, a egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne, al respectării dreptului 
sacru al fiecărui popor de a-și 
hotărî in mod liber destinul.

In spiritul declarațiilor Or
ganizației Națiunilor Unite, 
adoptate cu ocazia recentei se
siuni jubiliare, cei doi șefi de 
stat s-au pronunțat pentru ex
cluderea folosirii forței, a a- 
menințării cu forța și a poli
ticii de dictat în viața inter
națională, pentru rezolvarea pe 
cale pașnică a diferendelor.

Examinînd situația interna
țională, cele două părți au sub
liniat atașamentul lor deplin 
față de apărarea și consolida
rea păcii și securității interna
ționale.

Cei doi șefi de stat au re
levat creșterea rolului țărilor 
mici și mijlocii în viața inter
națională și au declarat că toate 
statele pot și trebuie să-și a- 
ducă contribuția la reglemen
tarea problemelor contempora
neității.

Examinînd situația din Orien
tul Apropiat, cele două părți 
s-au pronunțat pentru soluțio
narea tuturor problemelor din 
această regiune în conformita
te cu principiile Cartei și cu 
rezoluțiile corespunzătoare ale 
Consiliului de Securitate și A- 
dunării Generale a Organiza
ției Națiunilor Unite, in inte
resul salvgardării păcii în lu
me. Ele au reliefat, totodată, 
ca, pentru reali/area unei păci 
durabile in Orientul Apropiat, 
este necesar să se soluționeze 
problema poporului palestinian 
în conformitate cu interesele 
și aspirațiile lui naționale, a- 
sigurindu-i-se dreptul la auto
determinare. inclusiv dreptul 
de a-și forma un stal națio
nal propriu.

(Continuare in pag. a 4-a)

Un succes de prestigiu al coiectivului minei Paroșeni
ÎNDEPLINIREA PREVEDERILOR

PLANULUI ANUAL
Mina Paroșeni, al cărei debut productiv 

a avut loc la începutul acestui cincinal, în
cheie această etapă hotăritoarc de progres 
economic printr-un succes remarcabil. In 
ziua de 11 decembrie, colectivul minei a 
îndeplinit totalitatea prevederilor planului 
pe anul VI70. Pînă la finele anului, minerii 
sînt hotâ^U să-și intensifice eforturile pen
tru a extragb peste sarcinile anuale de plan 
cel puțin 28 000 tone de cărbune.

încheierea ultimului an al cincinalului 
actual cu 20 de zil^jnaidevreme se înscrie 
în palmaresul tînăruluifeolectiv mineresc 
de la Paroșeni ca un fapt de o valoare și 
semnificație deosebită. Anul 1970 — prin 
salba succeselor dobindite — consacră pe 
deplin maturitatea și prestigiul profesional, 
priceperea, dăruirea și abnegația în muncă, 
capacitatea muncitorilor, maiștrilor, ingine
rilor și tehnicienilor de la Paroșeni de a 
aborda și soluționa optim problemele com
plexe, de ordin tehnic și economic, ale ex
tracției de cărbune. Constituie un succes 
de prestigiu faptul că în acest an la Paro
șeni au lucrat cu rezultate bune 5 combine 
de abataj ,și-una de înaintări; s-a organizat 
transportul în flux continuu ;pe benzi și 
transportoare. Tot aici, complexul de sus
ținere și tăiere mecanizată, experimentat 
pentru prima oară in abatajele din Valea 
Jiului, 
mente de 20 si chiar 36 tone pe post.

In acest context, este revelatoriu că mina 
s-a plasat pe o dinamică deosebit de accen
tuată a creșterii economice. Extracția de 
cărbune a crescut cu peste 70 Ia sută față 
de anul trecut, in timp ce productivitatea 
muncii pe exploatare se apropie de 2 tone 
pe post, cu peste 250 kg mai mare decît 
prevederile.

Consemnind aceste izbînzi, acum la bilan
țul final al unui an deosebit de rodnic, se 
cuvine sâ remarcăm în termeni clogioși 
munca și strădaniile neobosite ale celor 1 300 
de oameni care, în frunte cu comuniștii, 
alcătuiesc colectivul minei Paroșeni. Șefii 
de brigadă Costache Zaharia, Gheorghe 
Pișleag, Ion Toma, Constantin Peloiu și Geza 
Kalman, maiștrii Ion Dumitrescu, Ioan Bân- 
cilă, Gheorghe Bodescu, sînt cițiva din a- 
n im a tor ii permanentei bătălii colective pen
tru încheierea in cele mai bune condiții a 
ultimului an al cincinalului. Alături de ei 
alte prezențe de prestigiu : inginerul Gheor
ghe Marteș, șeful sectorului II, inginerul 
șef Grigore Pătruică, ing. Dan Surulescu, 
directorul exploatării.

Finalizarea optimă a ultimului an al cin
cinalului actual constituie o temeinică bază 
de lansare, o garanție sigură pentru înfăptui
rea cu succes a sarcinilor ce revin colectivu
lui minei Paroșeni din programul cincina
lului viitor.

decem
brie a.c., a avut loc Adunarea 
Genei ală a Academiei de ști
ințe Sociale și Politice a Re
publicii Socialiste România. La 
ordinea de zi a Adunării Ge
nerale s-au aflat prezentarea 
Dării de seamă asupra activi
tății Academiei în cursul anu
lui curent, precum și dezbate
rea și adoptarea Programului 
de activitate pe" anul 1971 și a 
Planului unitar de cercetare 
pentru perioada 1971—197.") 
domeniul științelor sociale 
politice.

Darea de seamă asupra 
tivității desfășurate de i 
demia de Științe Sociale 
Politice în perioada februarie- 
decembrie 1970 și asupra pro
iectelor de plan a fost prezen
tată de prof. univ. Miron Con- 
stantinescu, președintele Aca
demiei.

Au avut loc dezbateri în ca
drul secțiilor Academiei, după 
care, în ședința plenară, pre
ședinții secțiilor au expus A- 
dunării Generale concluziile 
care s-au desprins din discu
ții-

Adunarea generalii a adoptat 
Programul de activitate pe 
anul 1971 și Planul unitar de 
cercetare pentru perioada 
1971 — 1975 în domeniul știin
țelor sociale și politice, făcînd, 
totodată, propuneri pentru îm
bunătățirea acestora, astfel 
îneît ele să corespundă cit 
mai bine cerințelor dezvoltării 
gîndirii social-politice din ța
ra noastră, în strînsă concor
danță cu exigențele construc
ției socialiste. cu Directivele 
programului elaborat de Con
gresul al X-lea al P.C.R.

Cuvîntul de încheiere a fost 
rostit de tovarășul Paul Nicu- 
lescu-Mizil. membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Adunarea Generală a Aca
demiei de Științe Sociale și 
Politice a adoptat apoi textul 
unei telegrame adresate tova
rășului Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, în care se 
spune : „Participanții la Adu
narea Generală a Academiei 
de Ști inie Sociale și Pol it’ce a 
Republicii Socialiste România.

în

i ac-
Aca- 

și

Al. VASIU
a determinat obținerea unor randa-

și 16 decembrie 1970pentru zilele de 14, 15

ir.

PROGRAMUL UNIVERSITĂȚII SERALE 
DE MARXISM-LENINISM

zilele de 10 și 
exprimă 

adinei 
Partidul

întrunită în
11 decembrie 1970, 
sentimentele lor de 
gratitudine față de 
Comunist Român.-față de Du
mneavoastră personal, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru atenția permanentă pe 
care o acordați propășirii știin
ței și culturii din țara noastră, 
pentru orientarea clarvăzătoa
re și larga perspectivă deschi
să științelor sociale și politice, 
pe linia creșterii aportului lor 
la progresul material și spiri
tual al României socialiste.

Un obiectiv de seamă — se 
arată în continuare în tele
gramă — urmărit în procesul 
de elaborare a documentelor 
adoptate de Adunarea Genera
lă a fost ca acestea să reflec
te cît mai corespunzător sar
cinile trasate de Congresul 
al X-lea al Partidului Comu
nist Român și indicațiile preți
oase date de Dumneavoastră. 
De asemenea, am fost și sîn- 
tem în permanență preocupați 
să asigurăm un astfel de con
ținut al cercetării care să răs
pundă cerințelor actuale și de 
perspectivă ale dezvoltării e- 
conomiei și culturii naționale.

Participanții la Adunarea 
Generală — se spune în înche
ierea telegramei — vă asigură 
pe Dumneavoastră, eminent 
conducător al partidului și sta
tului nostru, că vor munci cu 
devotament pentru îndeplini
rea sarcinilor de onoare <e 
le-au fost încredințate, că vor 
întîmpina semicentenarul Par
tidului Comunist Român, glo
rios jubileu al întregului nos
tru popor, cu realizări demne 
de însemnătatea acestui eveni
ment și vor milita nentru spo
rirea contribuției științelor so
ciale și politice la opera de fă
urire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în țara 
noastră".

Consfătuire 
cu difuzorii 

de presă

CULTURA
ARTA

SECȚIA ECONOMIE: A- 
nul I la clubul C.C.P.; anul 
II, la Școala generală nr. 1 : 
anul III la cabinetul de par
tid. Cursurile au loc, pentru 
toți anii, în ziua de 14 de
cembrie la orele 17.

SECȚIA FILOZOFIE : Anul 
I la cabinetul de partid; a- 
nul II la Școala generală nr. 
1; anul III la clubul C.C.P. 
Cursurile au loc, pentru toți 
anii, în ziua de 15 decem
brie la orele 18.

SECȚIA SOCIOLOGIE: A- 
nul II la cabinetul <le partid 
in ziua de 15 decembrie o- 
rele 18.

SECȚIA ESTETICĂ : Anul 
II la școala generală nr. 1 
în ziua de 16 decembrie la 
orele 18.

SECȚIA RELAȚII INTER
NAȚIONALE : Anul I la clu
bul C.C.P. în ziua de 16 de
cembrie la orele 17.

Ieri după-amiază a avut 
loc la Casa de cultură din 
Petroșani o consfătuire de 
lucru cu salariați din cadrul 
oficiilor P.T.T.R. și difuzori 
voluntari de presă din între
prinderile și instituțiile muni
cipiului. In cadrul analizei 
făcute s-a evidențiat munca 
unui însemnat număr de to
varăși care în orele lor li
bere militează neobosit pen
tru răspîndirea cît mai lar
gă în inase a cuvîntului ti
părit al partidului.

Cu acest prilej Direcția ju
dețeană P.T.T.R. a oferit ce
lor mai merituoși dintre ei, 
numeroase premii în obiecte.

Participanții la consfătuire 
au fost călduros felicitați, 
pentru rezultatele obținute, 
de tovarășul Ionel Cazan, 
secretar al Comitetului mu
nicipal de partid.

ÎNTÎLNIRE
Duminică, la ora 9,30, în 

sala mare a Casei de cultură 
pionierii din Petroșani se în- 
tîlnesc cu tov. Clement Ne- 
gruț, prim-secretar al Comi
tetului municipal de partid. 
Acțiunea are loc în contex
tul manifestărilor pe care

pionierii și școlarii din Valea 
Jiului le dedică semicentena
rului partidului, fntîlnirea e 
urmată de un spectacol oferit 
de două formații calificate 
recent la faza pe zonă a 
concursului cultural-artistic 
al pionierilor și școlarilor.

Ultima etapă :

JIUL - POLITEHNICA
In ultima etapă a turului campionatului diviziei A de 

fotbal, pe stadionul din Petroșani se dispută mîinc, la ora 
14, intilnirea dintre formațiile Jiul și Politehnica Iași. In 
deschidere, la ora 12, are loc meciul echipelor de tinerct- 
rezerve.

„Remușcarea“
Membrii cenaclului „Lucea

fărul* dc la Liceul din Lupeni 
filmează în prezent ultimele 
secvențe din filmul „Remuș- 
carea", axat pe o tematică le

gată de problemele majore ale 
vieții sociale. Scenariul apar
ține elevei Viorica Popp, iar 
regia elevei Ileana Cristoff.-

Costume tip „Cosmonaut"
Printre cele mai recente produse de sezon ale coopera

tivei meșteșugărești ..Jiul" din Petroșani se numără cos
tumele tip „Cosmonaut" confecționate din material de balon 
(fîș) căptușite în interior, pentru copii în vîrstă de 5—10 
ani. Respectînd cerințele funcționalității și eleganței, noile 
costume corespund unui grad ridicat de exigență. După
omologarea prețului, ele vor intra în producție de serie în 
ianuarie viitor.

„Frunze care ard“
Colectivul de artiști amatori 

ai Casei de cultură din Petro
șani a început repetițiile unei 
noi piese de teatru, in regia 
lui Geo Bucur de la Teatrul 
de stat „Valea Jiului". Este 
vorba de piesa „Frunze care 
ard" a dramaturgului I. D. 
Sîrbu.

Orășele ale copiilor
Pentru ca toți copiii să-și 

poată sărbători în mod plă
cut și instructiv sărbătorile 
și vacanța de iarnă, prin gri
ja organelor locale dc partid 
și de stat se vor deschide 
luna aceasta „orașele copii
lor". Amenajate în piețele

localităților din, municipiul 
nostru ele vor oferi micilor 
cetățeni prilejul reîntâlnirii 
cu personajele și palatele din 
basme, dominate de tradițio
nalul pom de iarnă împodo
bit cu tot felul de jucării și 
lumini colorate și multe, 
multe surprize.

.Apollo la Deva" cu
ILDIKO MANYOK

Turneul Teatrului de estra
dă din Deva cu spectacolul 
de revistă „Apollo la Deva" 
a înregistrat un constant suc
ces datorită calității inter
pretative, inanifestindu-se ca 
un spectacol modern și omo
gen, cu o structură particu
lară. Conceput pe un text 
dc Banu Rădulescu, pe mu
zica lui Paul Urmuzescu și 
Vasile Vasilachc-junior, „A- 
pollo la Deva" este interpre
tat cu subtilitate de o trupă 
artistică talentată. Actorii dc 
proză Lucian Radulian, A- 
drian Nicolau și loan Istratc 
susțin momente pline de 
vervă și savoare alături dc 
soliștii vocali Lidia Bircă, 
Puiu Faur, Cornel Negrescu

și Reggiani Mondocca, inter
pret cu sensibilitate ai mu
zicii moderne caracterizată 
prin vitalitate și farmec me
lodic. „Apollo la Deva" se 
bucură de colaborarea cîn- 
tăreței Ildiko Manyok, solistă 
a studiourilor de televiziune 
din Budapesta și participan
tă la ediția 1970 a Festivalu
lui „Cerbul de aur" Brașov. 
Regia artistică a spectacolului 
este semnată dc Alexandru 
Bocăncț.

Mîine, de la orele 17 și 
20, „Apollo la Deva" este 
prezentat in sala mare a Ca
sei de cultură din Petroșani 
pentru publicul din Valea 
Jiului.

Pentru
înfrumusețarea

comunei
La recentele adunări popu

la i-e care au avut loc în co
muna Banița, locuitorii din 
Crivadia, Merișor și Dealul 
Baniței au votat contribuția 
bănească pentru anul 1971 
în valoare de 28 000 lei, des
tinată lucrărilor de extindere
a spațiului căminului cultu
ral. Cu acest prilej cetățenii 
și deputății s-au angajat să 
execute prin muncă patrio
tică și alte lucrări pentru
înfrumusețarea comunei.
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cadență.

Fn rodnicia mea cotidiană
Cum stau înfipt in lutul citadin 
Mă simt adesea singur și străin 
Și-atuncea fructul stă necopt sub pană.

Și atuncea. chiar sălbatica stridență 
Din citadinul nostru
Armonioasă gilgiie in
Și capătă culoare si

de 
realizarea artistică și 
de («dilate. Potrivit 

intenționalități au fost 
filmele ..Făuritori:'.

Stridențcle și zgomotele străzii 
Sini pentru versul meu adeseori 

bruma nemiloasă peste flori 
peste fructul tinăr al ogrăzii.

cu po
mul tipie de fuzio-

CREAȚIE

I
I
I

și în piept,I
I
I
I

PER HANSSONI
I
I

Riscînd mai mult decît viafa»

CINEAMATORISMULUI

unei
■el

desculți.
Piață 
viață.

loan CHIRAȘ 
muncitor tipograf

să 
al 
cu 

n-din 
apa-

Cinematograful 
născută odată cu secolul 
tru. Avînd privilegiul 
maxime popularități în 
mai autentic înțeles al cu- tri
lului, a ajuns să satisfacă 
toate cerințele de ordin spec
tacular ale omului, 
cu cinematograful 
nist, s-a format o 
amatoristică ce caută cu 
drăzneală noi procedee 
fecle cinematografice, 
dează îwi modalități de 
primare în film de scurt-me
traj (documentare, de : ni- 
niai.ic, de ficțiune). Munca 
cine ’.maiorilor nu mai poale 
fi ignorată, se recunoaște 
atât valoarea educativă a fil
melor produse îi și cea ar
tistică.

Am observat pe parcurs*) 
câtorva luni închegaiea și evo
luția unuia dintre einednSu- 
rile din Valea Jiului — ,Oo- 
limfilm" de la clubul sindicate
lor din Vulcan Este lesne -e 
înțeles că s-a format ca și 
in alte pă ii din pasiunea ci
nematografică a unui nucleu

Parak'l 
profesiu- 
mișcare 

in
și e- 
sort- 
t‘X-

dc câțiva -oameni care, trezind 
dorința secretă a câtorva. s a 
mărit și organizat in buna 
măsură cu echilibru.

S-a înființat în februarie 
și în câteva luni au realizai 
scurt-metraje interesante ..O 
zi de plată la E. M. Vulcan' 
— un film educativ și pro
iectat pe ecran — arată justa 
orientare a cineamalorilor 
spro realitatea imediată, sp.e 
concret, urmînd ca apoi 
exploreze terenul fertil 
ficțiunii presărat. însă, 
multe dificultăți de 
tehnic. De altfel, două 
rate de filmat, pe 16 mm. e 
puțin pentru a se re-i’.za 
proiectele orâcît ar fi de mo
deste (pelicula mai intîi. ipoi 
aparatele de filmat sînt prin 
'.ipalele impedimente care 
reduc mult din avântul cine- 
amatorilor).

„Optimfilmul" din Vulcan 
ara consecvenții lui : ing.
Ioan Vișan. Carol Simon ts. 
Petre Boiță. Carmen Roman, 
Emilia lonițaș. Arpad Mak w. 
Andrei Vas. Ioan Sirbnș'ă.

CALITATE

cind ideea, zămislită, moare 
Alăturea de lutul meu fertil 

trecerea unui automobil 
fug? îngrozită in uitare.

reîntorc in satul unde odată 
deslușit lumina cea dinții 

Și cu tăceri de munți la -capăt îi 
Rechem in vers id cea luminată.

are duc o adevărată luptă 
pentru a înlătura dificullă Re 
și a realiza filme care să-i 
nu): urnească atât pc ei cî’ și 
pe spectatorii deocamdată în 
număr minim. Rezultatele i- 
cestor eforturi sini scurt-me- 
trajcle realizate și participa
rea la al II-lea Festiva) națio
nal al cineaștilor amatori 
aflat în curs de desfășurare 
din luna iulie. Cum regula
mentul prevede că intre 15 
ianuarie și 15 februarie 1971 
o comisie centrală de prese
lect ie va viziona toate filme
le înscrise în festival. în ve
derea promovării celor mai 
valoroase dintre ele. la vine- 
clubul din Vulcan s-a urmărit 
î mpletîrea oonț in u t ul u i 
idei cu 
tehnică 
acestei 
turnate
— un documentar caie oma
giază puterea constructivă ?i 
creatoare a omului —. „Meta
nul" — film de animație și 
aici trebuie să remarcăm ine
rentele greutăți specifice

cestui gen — filmul artistic 
„Meianometru!". documenta
rele .Orașul pe verticală* .și 
..20 de ani de la deschiderea 
minei Vulcan".

Cinec’ubui din Vulcan, a- 
lături de celelalte din V ;lea 
Jiului, trebuie privit cu o 
justă obiectivitate: cu posilr- 
lități reduse dar cu multă 
dăruire caută să împace a'.ît 
exigențele cinematografice cit 
și necesitățile de ordin social- 
educativ. Datorită acestor 
caracteristici, pregnant înfă
țișate de munca lor. ei nea
matorii trebuie sprijiniți mai 
substanțial. Cinematograful, 
chiar dacă e făcut de ama
tori (și de multe ori deosebi
rea între amatori și profesio
niști se -află doar în aparatu
ra ce le stă la dispoziție), 
este indiscutabilă modali tulea 
de exprimare și de instruire 
a publicului. în viitor 
sibilităl.i 
nane

Și
acest

cu cotidianul.
cineamatorii

viitor al cinematografu-

Fiii crescătorilor de oi din Cîmpu lui Neag nu așteaptă 
iarna numai cu bundele pregătite, ci se reîntâlnesc iarăși 
ia căminul cultural din localitate, unde, sub îndrumarea 
permanentă a directorului de cămin, Ghcorghe Vitejanu, 
s-au angajat să dea noi străluciri numelui dat cu câțiva 
ani în urmă formației lor artistice „Doina Retezatului-.

Acum, seara, la căminul cultural sunetul saxofoanelor 
și al laragoatelor se îmbină armonios cu vocile tinerilor 
soliști vocali, care vor aduce pe scenele din Valea Jiului și 
Țara Hațegului ecoul urmașilor lui Neag, prin doinele bă
trânești și cântecele culese din folclorul vechi și nou al 
patriei.

Printre cei mai activi artiști amatori, care își aduc 
contribuția la activitatea artistică din localitate se află 
Todericâ Ungurici, Viorica Pavel, lovan Cînda, Trifu Ro
man și Antonică Dumitrescu pe care-i așteptam să-i aplau
dăm cu plăcere în săptămînile următoare.

13 DICEMBRIt 1918
Era o iarnă grea !.. Și erau muJți, 
Cu salopetele ude pe ger, flămînzi, 
Veneau în nesfîrșiie coloane către 
Voiau să-nah.e cîntec tulburător de

Cind gluanțele-i fulgerară în tîmple ' 
Pe neaua înroșită, se ridicară drept. 
Către lumina bolții un zid ca de cetate : 
„Vrem pîine și dreptate! Vrem piine și dreptate!

Nici moartea nu-i învinse, o rădăcină mare, 
Din cântecul lor liber se prinse și-o vibrare 
Cutremură pămîntul. Și azi sub zări suind, 
E trunchiul nost' puternic cu -crengile vuind !..

La șevalet Foto : Ion LICIU
_______________________________ __________________________________________________________________ _

SĂ DĂM 
TEATRULUI 

CE E AL TEATRULUI
In decursul celor două de

cenii de existență, teatrul 
„Valea Jiului" a înregistrat nu
meroase momente de vârf, răs
plătite cu aprecieri elogioase 
din partea publicului, in zeci 
de cronici de specialitate, re
portaje. însemnări din paginile 
revistelor și ziarelor, in comen
tarii la radio și televiziune. 
Că aceste momente au fost, 
din cind in cind. secondate de 
altele mai puțin îmbucurătoa
re de căderi, ezitări, incon
secvențe e foarte adevărat și, 
oină la un punct, absolut' fi
resc. îngrijorătoare devenise de 
la un timp atmosfera de ano
nimat in caro se consumau acte 
artistice. energii. speranțe, 
chiar v.pati i. blazarea întreză
rite. pe ici pc colo, in inter- 
pj-ctarea unor actori.

A fost deajuns insă un mo
ment de curaj stenic, de în
cordare creatoare, de dăruire 
sinceră pentru ca rugina care 
începuse să anchilozeze înche
ieturile trupei să fie scuturată, 
pentru ca o nouă perioadă de 
binefăcător și binemeritat op
timism să se anunțe la ori
zont, revigorând instituția. A- 
cc-st moment l-a constituit tur
neul trupei petroșănene în Bu
curești. întn 2.1—26 noiembrie 
a. c. Cele patru piese prezen
tate cu acest prilej („Dona 
Juana* de Radu Stanca _Ava- 

îere. „PăiinU te
ribili" de o.'e« u și ..Doamna 
Spiriduș" de Calderon de la 
Barca) au fost vizionate dc 
sute, chiar mii de spectatori. 
Ba in două rânduri, după cum 
ne relatează colaboratorul nos
tru Irimie Străiiț intr-o cores
pondență. s-a ajuns la situația 
ai:’ de rară ca nenumârați so
lie; tanti să nu mai găsească 
bilete în sală. Și asta în Bu- 
curești unde, v știut, există un 
pilblic avizat, rafinat, de gust.

Fără a intra în amănunte, 

conchidem că cronicile pe mar
ginea spectacolelor teatrului 
..Valea Jiului" au fost in ge
neral pozitive, ele nefăcînd alt
ceva decît să confirme, o dată 
mai mult, reacția favorabilă 
a publicului. „Comparativ cu 
: lie teatre din țară, de la care 
se poate pretinde mai mult — 
scria T. -Șelmaru în ..Informa
ția Bucureșthilui" — cel din 
Petroșani s-a prezentat peste 
așteptări. Calderon. Alolierc, 
Cocte.m, constituie totuși un e- 
fort repertorial deloc neglija
bil. iar din dramaturgia origi
nală Radu Stanca e o alege
re ce presupune preocupări li
teraro dincolo de nivelul me
diu*. In termeni apropiați s-au 
pronunțat cronicarii Sebastian 
Costin ia televiziune și Dinu 
Kivu la radio, toți accentuând, 
în primul rând, reușita transpu
nerilor scenice cu piesele „A- 
varul" și „Părinți teribili", a- 
flate in evidentă superioritate 
calitativă față de celelalte două. 
In contrast cu aceste păreri, 
aș spune unanime și în con
cordanță cu realitatea, croni
carul C. Paraschivescu, in 
revista ..Teatrul", a găsit celor 
două piese citate mai sus ne
numărate fisuri de interpreta
re : .Protagoniștii (pieselor ,.A- 
varul* și „Părinți teribili" — 
n. r.) au simțit ce înseamnă 
și ce solicitare presupune pre
gătirea unui fapt artistic ini
țiat și pornit hotărât de la 
alte principii decît cel al mi
nimei rezistențe. Și totuși, re
zultatul final e umbrit de ur
mele viciului rutinier, lucru
rile nu <e încheagă într-o cla
ră imagine sintetică, comuni
carea. pe scenă, și între scenă 
și sală, e nesigură, superficială". 
Fără a nega dreptul, și chiar 
datoria, cronicarului de a e- 
mite judecăți de valoare ori
ginale. trebuie să subliniem ho- 
târit că după a noastră* pa

rare (și, cum s-a văzut nu nu
mai a noastră) afirmațiile sale 
sînt de data aceasta alături de 
realitate.

Am ținut să cunoaștem și 
părerea protagoniștilor asupra 
rezultatelor turneului, să des
prindem concluziile care s-au 
conturat pe marginea lui, să 
întrezărim evoluția viitoare a 
colectivului actoricesc. „Consi
der că turneul la București a 
reușit să înfățișeze lumii tea
trale de la noi stadiul îmbu
curător de dezvoltare in care 
ne aflăm, reliefînd însă și 
niște capitole la care mai sîn- 
tem deficitari. E absolut evi
dent că pășim pe drumul cel 
bun și va trebui să ne stră
duim din răsputeri pentru a 
obține un nivel de profesiona
lism din ce în ce mai ele
vat", ne spunea tov. Petre Stoi- 
can. directorul teatrului. ..Cum 
upreciați rezultatele acestui 
turneu ?" am întrebat pe Mar
cel Șoma căra a regizat spec
tacolele „Doamna Spiriduș* și 
„Dona Juana". „Turneul — ni 
s-a răspuns — a fost necesar 
și. poate, o mai bună pregă
tire a deplasărilor noastre, la 
o confruntare de asemenea 
amplitudine ar fi indicată. 
Despre interpreți am numai 
cuvinte bune, iar pe cronicari, 
vă spun sincer, nu îndrăznesc 
să-i comentez".

Actorii Ruxandra Petru, Mar
cel Popa. Florin Plaur, ne măr
turiseau înfrigurarea și emoția 
cu care au așteptat întîlnirea 
cu publicul și cronicarii bucu- 
re.șleni. considerând că, dacă 
n-ar fi avut alîtea emo
ții rezultatele lor și ale 
colegilor lor ar fi fost, fără 
îndoială, și mai bune. ..Am a- 
vut noroc că această deplasare 
la București, care s-a produs 
la începutul carierei mele tea
trale, ne-a spus debutantul Ra
du Neag, adăugind i Aprecie

o noua 
publicație 

literară
Ln librării a apărut o nouă 

publicație literară — revista 
„Manuscriptum”, editată de 
muzeul literaturii române. 
După cum arată in articolul- 
program al primului număr 
acad. D. Panaitescu-I’erpessi- 
cius, directorul Muzeului li
teraturii române, această pu
blicație trimestrială va face 
cunoscută publicului larg, ca 
și celui dc specialitate, bogă
ția documentară a colecții
lor muzeului și ale altor in
stituții cu un profil asemă
nător. Preocuparea principală 
a periodicului o va consti
tui valorificarea operelor și 
documentelor literare inedite.

Sumarul primului număr 
cuprinde mărturisiri ale acad. 
Al. Philippide, trei poeme 
de Ionel Teodoreanu, prima 
parte a romanului ncpublicat 
integral de Mihail Sadovea- 
nu — „Mariana Vidrașcu", 
corespondență aparținând Iui 
Panait Istrati, Garabct Ibrăi- 
Ieanu, John Galsworthy, o 
incursiune in laboratorul poe
tic al Iui Ion V’inea. noi do
cumente semnificative pentru 
activitatea lui Vasile Ale- 
csandri etc.

rile publicului și criticii — v-o 
spun fără falsă modestie — 
mi-au dat mai multă siguran
ță. constituind un excepțional 
test valoric. Sper că în viitor 
să am ocazia să apar în spec
tacole care sâ-mi solicite mul
tiple resurse, obligîndu-mă să 
cînt. să dansez, să mimez. Do
resc, de. asemenea, să am cît 
mai des posibilitatea, dc a juca 
sub bagheta unor regizori de 
talia Mariettei Sadova".

In ceea ce ne privește, conside
răm că „testul" de care '.or
bea Radu Neag, și la care a 
fost solicitat să răspundă în
treaga trupă, trebuie repetat 
din ce în ce mai des. Fără a 
nega un moment misiunea im
portantă a teatrului pe planul 
formării și răspândirii unei cul
turi de masă, trebuie să con- 
cedem că o instituție artistică 
profesionistă nu se poate li- 

“mita doar la turnee prin lo
calități mai mult sau mai pu
țin obscure. Un teatru profe
sionist are menirea de a pro
pune judecății de specialitate 
un limbaj scenic plin de per
sonalitate, de a vehicula și con
firma valori, dc a aborda cu 
aplomb modalități novatoare de 
expresie. Or, o asemenea me
nire trebuie să devină progra
matică. nu pasageră, pentru a 
impune teatrul ca o instituție 
solidă, cu principii ferme, cu 
trăsături distincte. Să luăm ca 
punct de plecare acest turneu. 
Să manifestăm mai multă în
credere in resursele colecti
vului („E un ansamblu cu ca
re se poale lucra”, scrie Tr. 
Șelmaru) și sfi „dăm teatrului 
ce c al teatrului' pentru a 
dovedi tuturor celor care din 
snobism sau din alte motive 
privesc de sus eforturile acto
rilor petroșăneni, că aici, pe 
malul Jiului, se poate face și 
artă autentică.

€. F.

In istoria celui dc-al doiiea 
război mondial, /nlre țările că
zute pradă odioasei mașini de 
război a lui Hitler. Norvegia 
rămîne țara care a rezistai el 
mai mult atacului nazist, mica 
sa armată formală din nu nai 
șase divizii, cu ostași instruiți 
doar 84 de zile cît dura „școa
la de recruți” și cu forțe ae
riene restrânse (183 apai.iie. 
dintre căra numai opt avioane 
de vînătoara) s-a opus cu eroism 
dușmanului timp de 62 de zile. 
Dar, pînă la urmă, avea să 
împărtășească soarta ailor 
țări din vestul Europei, fiind 
cotropită de către hitleri.șii. 
începea acum lunga peri rulă 
a terorii, a atrocităților săx îr- 
șile de către ocupanți și de 
naziștii norvegieni, de tră !â- 
torii de teapa lui Quisling in
stalat la putere de stăpînii 
săi hitleriști.

Și oare momentul capitulării 
a însemnat înfrângerea ? Nu ! 
Poporul norvegian, ca și alte 
popoare cotropite de fasciști, 
nu fusese înfrânt. Numeroasele 
acțiuni. — greve, sabotaje, ex
plozii de bombe, incendii în 
clădirile în care se întruneau 
trădătorii lui Quisling sau sol
dați și ofițeri ai armatei duș
mane. anunțau continuarea 
luptei, de data aceasta pe alte 
fronturi. Era o continuare și 
totodată un început. începutul 
luptei subterane, al Rezis’en- 
ței norvegiene care prin jertfe 
a contribuit la învingerea ce
lui mai aprig dușman al u- 
manității — fascismul.

Despre amploarea acțiunilor 
întreprinse dc patrioții norve
gieni, însuși feldmareșalul Kei

Străvechi teritoriu de trece
re înăuntrul și înafara arcu
lui carpatic. Valea Jiului a 
cunoscut prezența omului în
că dc acum citeva milenii. 
Ne-o atestă depozitele de u- 
nelte, de monede, obiectele de 
cult etc., găsite aici de către 
arheologi. Acoperite de păduri 
seculare, înconjurate de munți 
semeți și cufundate intr-o cli
mă destul de rece, pămintu- 
rilc din această strimtă vale 
nu au oferit. totuși, mult 
timp omului decît iarba pă
șunilor, lemnul brazilor și 
fagilor. De acxfea nu au fost 
mulți aceia «are s-au încume
tat să se stabilească aici pînă 
in timpurile moderne, durin- 
du-și case și întemeind așe
zări omenești. De abia in se
colul al XVHI-iea asistăm la 
popularea susținută a melea
gurilor noastre cu păstori din 
Țara 
scape 
de la

Din
mas puține urme 
între care bisericuța Sinoni- 
Ior din cătunul Lunca, de la 
marginea orașului Petroșani, 
e fără îndoială cea mai im
portantă.

Mică, povirnită, așezată pe 
un fundament de piatră, cu un 
acoperiș țuguiat de pe care 
se' detașează o turlă modestă, 
bisericuța aceasta durată în 
Iernii de frasin tare ca fierul 
înfruntă veacurile cu semeție. 
Un ochi atent poate distinge 
încă înainte de a-i trece pra
gul că lăcașul a fost construit 
in două perioade distincte. 
Naosul si nișa altarului sint 
ridicate in ultimele decenii 
ale secolului al XVlII-lea, iar 
pronaosul și tinda au fost a- 

' dăugate aproximativ un secol 
mai tîrziu. La intrare se află 
o originală pisanie din lemn, 
in formă de cruce, pe care 
sînt săpate litere chirilice. Pă

Hațegului dornici să 
de împilările grofului 

Sin ti măria Ori ea. 
acele vremuri ne-au ră- 

materiale.

I 
I 
I

tel avea să scrie la 13 sep
tembrie 194) într-o directivă 
adresată generalului Falken- 
iiorsl următoarele : „atitudinea 
ostilă a populației norvegiene 
fală de germani a căpătai o 
amploare intolerabilă".

In același timp, ocupant,ii și 
quislingii — cum erau numiți 
colaboraționiștii — nu se dă
deau înlături de la nimic pen
tru a frîna lupta dusă de p.a- 
trioți, represaliile. arestările, 
schingiuirile și execuțiile cres
când vertiginos.

Per Himsson nu și-a propus 
să redea în cartea sa întreaga 
luplă desfășurată de Rezisten
ța norvegiană, ci a căutat să 
surprindă, în pagini de o atrac- 
tivitale intensă, faptele de 
înalt eroism săvirșite de un 
grup de patrioți care, pc lîngă 
acțiunile întreprinse în interi
or. pe coasta sudică a acelor 
pământuri locuite cind va de 
neînfricații vikingi. furnizau 
Londrei, pentru Puterile Alia
te, dale și informații cu pri
vire la dușmanul comun si 
care au dus. nu odată, la rata
rea unor acțiuni de mare an
vergură întreprinse de na
ziști.

Acest grup, de pildă, este 
acela care a transmis Londrei 
un mesaj prin care înștiința 
într-un moment extrem de o- 
portun pentru Anvlia manevre
le și deplasarea celei mai mari 
nave de linie a Germaniei hi
tlerisle. crucișătorul ..Bis
marck*. „atuul lui Hitler în 
războiul maritim și amenința
rea cumplită pentru liniile de 
aprovizionare ale Marii Brita

trunderea in interiorul bise
ricii se face dintr-un pridvor 
cu slîlpi frumos ciopliți, prin- 
tr-o ușă mică cu prag înalt 
prin care corpul se strecoară 
anevoie. Pe jos. blăni late de 
lemn scirțiie sub greutatea 
pașilor. Naosul e despărțit 
de pronaos printr-un perete 
de lemn pe care s-au prac
ticat trei deschizături : o ușă

Un monument care 
ascunde taine de 
acum două secole 

despre Valea Jiului
asemănătoare ca mărime cu 
cea de la intrare și două fe
restre mici. După aprecierea 
noastră pronaosul are cca 4 
metri lungime, naosul 7 metri, 
iar altarul, in formă elipsoi- 
dală, are raza mare de 2.5—3 
metri. Lățimea e de cca 5,5 
m. Tavanul, in aceeași for
mă dc elipsă, are trei grinzi 
suple pe care sint așezate în
grijit, simetric, scindurile de 
brad. Pereții sini in general 
nuzi, cu excepția unor por
țiuni de la peretele despărți
tor dintre naos și pronaos și 
la cel din dreapta naosului 
pe care se mai văd urme de 
frescă, ceea ce ne duce la 

nii... mindria fuhreruiuj și ina
micul numărul unu al aliaii- 
Jor”. Grație acestui mesaj, en
glezii interceptează crucișătorul 
și navele ce-1 escortau, m _ep 
urmărirea .și, după Jupte grele, 
evident cu pierderi serioase, 
reușesc pînă la urmă să-i vina 
de bac, scufundindu-1 în gol
ful Biscaja.

Acțiunile grupului sini nu
meroase, eroii de asemenea 
sini mai multi, dar autorul 
ni-1 prezintă cu deosebire pe 
Tom, pe numele adevărat 
Gunvald Tomstad, cel ce și 
astăzi trăiește în acel sud al 
Norvegiei și care atunci, tinăr 
de 22—23 de ani, pentru a-și 
îndeplini cît mai perfect m:si- 
unea joacă rolul dublu, de 
gent al serviciului de informa
ții englez și, în același timp, 
de... trădător al propriului po
por. înscriindu-se și „activînd" 
in rândurile partidului nazist 
al lui Quisling, întretinind re
lații strânse cu ocupanții din 
interese lesne de înțeles.

Curajul, calmul, puterea de 
reținere a lui Tom în cele mai 
dificile situații, inclusiv in 
acelea cind este la un pas de 
a fi descoperit, sînt redate de 
către autor cu o autenticitate 
palpitantă, făcîndu-1 pe cililor 
să tresară la fiecare rând, așa 
cum nu de puține ori «a tre
sărit. cu toată robustețea sa 
psihică. însuși eroul in timp 
ce acționa în prima sa calitate. 
Sînt demne de reținut sub 
acest aspect paginile ce des
criu momentul transmiterii cin 
casa sa a mesajului privind 
deplasarea crucișătorului Bis- 
m.irck. in timp ce prin curte 
mișunau soldați germani, iar

concluzia că odinioară interio
rul bisericii era pictat in în
tregime. dar intemperiile și 
timpul au spălat această pic
tură. După rămășițele ce se 
mai zăresc, fresca pare a fi 
fost de bună calitate artistică.

Iconostasul este format din 
două rânduri de icoane pe 
lemn, lucrate evident de a- 
ceași mină, bine conservate 

sub stratul de fum care le-a 
patinat. Un studiu atent ne-a 
permis să descifrăm, intr-un 
colț al icoanei Sf. Treime (a 
doua de la stingă spre dreap
ta, din primul rând al iconos
tasului). semnătura cu litere 
chirilice: Popa Siine...“

După stilul in care au fost 
concepute, după maniera de 
lucru, pare a fi vorba de cu
noscutul iconar argeșean Popa 
Simeon care în ultimele de
cenii ale secolului al XVIII- 
lea a venit in Transilvania și 
a pictat multe iconostase din 
Țara Hațegului. Dacă a fost 
sau nu și in Valea Jiului pen
tru a picta iconostasul, dacă 

in împrejurimi se invîrleau 
goniometrele pentru depistarea 
locului de unde se emite. Nu 
m ii puține sînt și paginile ce 
ne înfățișează sfîrșilul jo:->lni 
său dublu, cind dușmanul își 
dă seama cine este adevăratul 
Tom, cursele ce i se întind 
pentru a fi capturat viu, îm
prejurările groaznice prin -'□re 
trece pînă a reuși să ajungă 
în Suedia, pentru ca de .ici 
să fie transportat la Lon-Jra 
cu un avion special britanic.

Totodată, prin lectura că'-’ii. 
se poale încerca groaznicul 
sentiment de durere al ui 
Tom provocat dc iinposih’i la
lea de a se destăinui conina- 
trioților cinstiți. prieten :,or. 
nici chiar mamei sale decît 
tîrziu și indirect, de a le wi
ne că nu este un trădător ->u 
este Ln slujba dușmanului ișa 
cum îl credeau ș> îl tratau, 
ci își servește patria folodn- 
dn-se de mijloace tare oricând 
l-ar f> costat m-u mult ‘ricît 
viața*.

Dincolo de unele limite — și 
anume necesitatea ca activita
tea lui Tom. a grupului de p-i- 
trioți ce acționau în sudul Nor
vegiei ocupate să fi fost în -a- 
drată. cum se cuvenea. în an
samblul Rezislen-iei norvemimC 
și. poate, nu numai norvee'C- 
ne. „Riscînd mai mult d?cit 
viafa" rămîne o carte ce '© 
citește cu... sufletul la gură, 
dar mai presus de aceasta, 
care ne dă. desigur parțial, o 
imagine vie a lnotei poporului, 
a patriciilor norvegieni împo
triva ocupanților hitleriști.

Gh. B. RĂSCITII’

a realizat nu numai iconostasul 
ci și fresca pereților, rămîne 
de văzut. Mai degrabă cre
dem că e vorba doar dc 
iconostas care nu pretindea 
neapărat deplasarea pictorului 
Ia fața locului.

Un element care, pe lingă 
semnătura pictorului, ne ofe
ră posibilitatea datării biseri
cii in ultimele decenii ale se
colului al XVIII-lea. este clo
potul pe exteriorul <■' uia este 
scris „Anul domnului nostru 
Isus Hristos ’790* (al doilea 
clopot, mai mare decît pri
mul. poartă inscrinVa ..Fusae 
per Michaclem Manchen in
Schaessburg”).

Nicolae lorga. care la in
ceputul secolului nostru a tre-
cut prin Valea Jiului intr-o
excursie de studii, a vizitat, 
după cum ne relata dr. Do
minic Stanca, bisericuța dc 
lingă cea de a doua pasarelă 
a căii ferate din Petroșani, 
răminind impresionat de ori
ginalitatea ei și considerând 
că e oportun ca ea să fie de
clarată monument istoric și 
conservată. Din păcate dece
niile au trecut, nimeni n-a fă
cut nimic și. astăzi, această 
a doua bisericuță, care inițial 
era geamănă atit în privința 
vechimii cit și a formei cu 
cea a Sinonilor, a fost refă
cută din temelii non»a:nrezon- 
tind nici o valoare istorică. 
Ne-a mai rămas insă această 
bisericuță a Sinonilor pe care 
am descris-o sumar mai sus 
și care, pentru a nu mai îm
părtăși soarta celeilalte, tre
buie să fie declarată neîntir- 
ziat monument istoric. De alt
fel, proiectul de sistematizare 
a zonei în care se află bise
rica a păstrat ca un punct de 
atracție turistică acest lăcaș 
despre a cărui existență pu
țini sint informați.

Constantin PASCU 
Tiberiu SP.ĂTARU

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I
I
I 
I

1
8 
I
I 
I 
I
I 
I 
I



SIMBAtA 12 DECEMBRIE 1970

Steagul roșu 3

Creșterea responsabilității colectivului,
condiție indispensabilă a sporirii eficienței muncii de partid

li-/uitatele bune obținute în 
a >■ in curs ca și in toți anii 
< ■ naiului ce se apropie de 

''ii — pe care, de fapt, mi
ne-.i din Lupeni l-au încheiat 
încă de la începutul lunii no- 

mbrie — nu i-au împiedicat 
jx? participanții la conferința 

ației de partid de la 
mină sâ analizeze cri-

in spiritul unei exigențe 
te. activitatea politică 

economică, să-și manifeste 
r.ar strădaniile pentru a 
.noi căi de îmbunătățire a 
v •..•ii sub toate aspectele.

1 irerea unanimă a partici- 
p ților la discuții a fost că 

exploatare 
- care în 

îndeplinit

organ ir 
această 
tic.
spo

ple- 
găsi 

acti-

; rezultatele pe 
ii: și pc sectoare 
•. ursul anului și-au 
integral sarcinile de producție 
— (pînă la data conferinței co
lectivul minei a realizat o depă
șire a planului de producție de 
57 800 tone de cărbune, un 
spor al productivității muncii 
<le 77 kg/post și beneficii peste 
plan dc 8.9 milioane lei), 
puteau sâ fie mai bune, că în 
cadrul minei există rezerve 
<aie, in viitor, trebuie să fie 
folosite mai larg in scopul în
deplinirii sarcinilor pe anul 
1971 și în anii următori ai vii
torului cincinal. Despre ce re
zerve este vorba? Așa cum a 
reieșit din lucrările conferinței 
utilajele de tăiere și încărcare 
a cărbunelui și sterilului 
au fost folosite în mod 
iar organizarea muncii 
lajele frontale nu s-a 
la nivel corespunzător, 
marea și efectuarea lucrărilor 
de revizii și reparații la unele 
utilaje din dotare a fost 
satisfăcătoare; fondul dc 
a fost folosit în oronorție 
numai 90.8 lâ sută

Calea sigură de 
re în continuare a 
conomice a minei, 
tarea cît mai largă a rezerve
lor existente — iu subliniat în 
cuvintul lor mai mulți vorbi
tori — este întărirea vieții de 
partid, creșterea rolului politic 
și competenței organizațiilor de 
bază in conducerea activității 
economice.

— Este limpede pentru toți 
— iirăta în cuvintul său tova- 
. â.șul Alexe Furdui, secretarul 
organizației de bază din secto
rul IV — ă rezultatele obținu
te se datoresc în mod hotăritor 
activității bune depuse de co
mitelui de partid pe mină și 
de organizațiile de bază, mun
cii politice desfășurate in rîn
dul colectivului, îndrumării și 
conducerii cu competență spo
rită a întregii activității. Dar 
este un adevăr și faptul că in 
desfășurarea vieții de parlid 
au existat multe lipsuri : adu
nările generale ale organizații
lor de bază nu s-au ținut în
totdeauna la timp, iar in une
le cazuri nu s-au ținut dc loc :

sil să determin ca toți membrii 
de partid să fie antrenați la 
o activitate concretă, permanen
tă pe linia realizării sarcinilor 
de partid. Socotesc necesar ca 
noul comitet, ca și celelalte or
gane recent alese să pună în 
centrul atenției întărirea răs
punderii și a disciplinei de par
tid < arc constituie premisa în
tăririi disciplinei sub toate as
pectele în producție, in muncă.

La rîndul său, tov. Mircea 
Suba, secretarul comitetului de 
partid din sectorul transport, 
arăta că in anul de învățămînt 
1969—1970 cercurile și cursurile 
învățământului de partid de 
la mină n-au desfășurat o ac
tivitate satisfăcătoare, unele din

Conferința organizației de partid 
de la mina Lupeni

FINIS
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nu 
rațional, 
în aba- 

ridicat 
progra

nc- 
tim p 

de
ele.
imbunătăți- 

actîvității e- 
de valnrîfi-

Încadrat in perimetrul său 
geografic dc două mari unități 
industriale, tânărul oraș Uri- 
<uni cunoaște an de an o dez
voltare impetuoasă. Pe dc o 
parte, Exploatarea minieră U- 
i câni, aflată în pragul deschi
derii a noi cimpuri miniere, iși 
găsește cu fiecare zi ritmul de 
muncă spe. fie acelor colecti- 
x ■ holărîte să-și sporească ran
damentele. să extragă din aba
taje tot mai mult cărbune. Pe 
de altă parte, întreprinderea de 
lucrări hidrotehnice speciale — 
;p cărei principal obiectiv am
plasat pe platforma Uricaniu- 
lni i! constituie barajul de a- 
< umulare dc la Valea de Pești 
— își extmde și ea activitatea, 
atacînd site lucrări de amena
jări hidrotehnice in afara mu
ri' piului. O dată cu noile fron- 
1uri deschise, lucrările de Ia 
A iica de Pești prind tot mai 
mult contur, apropiindu-se de 
etapa finalizării. Ambele colec- 
t ve trăiesc intens aceste ulti
me săptămîni și zile râmase 
pînă la finele anului, pînă la 
începutul unui nou cincinal. 
Minerii, îndrumați competent 
de noua conducere tehnică, se 
străduiesc să recupereze rămâ
nerile în urmă din primele opt 
Pini ale anului, inregislrînd un 
vădit reviriment pe graficele 
de producție. La rîndul lor. con
structorii se află în stadiul 
predării către beneficiar a nu
meroase lucrări auxiliare ba
rajului. încadrîndu-se în terme
nele de predare planificate.

Desigur. în fața celor două 
colective stau sarcini de mare 
însemnătate economică, sarcini 
care trebuie privite cu deose- 
btă responsabilitate. Este ceea 
ce a preocupat, aproape pe țoa
lă întinderea ei. conferința or
ganizației de parlid a orașu
lui. Analiza retrospectivă a 
muncii desfășurate de comite
tul orășenesc prilejuită de da
rea de seamă a comitetului, iar 
apoi dezbaterile comuniștilor

Îndeplinirea exemplară a 
siiixiniior <•' momicc pe anul 
ir < urs, precum șt pregătirea 
temeinică a producției pe 1971 
se desfășoară pretutindeni, in 
atmosfera de entuziasm, oe 
eiciAiscență și adinca maturi- 
1; .o. <_>?■ -rată de apropiata
Băibâ’ume a semicentenarului 
partid ui ui.

Conferința de partid a co- 
muuiștîlor de la centralele e- 
Je ’.rice Paroșeni și Vulcan a 
prilejuit o trecere in revistă 
edificatoare, un bilanț pozitiv 

rezultatei .r obținute de co
muniști în decursul unui întreg 
an de activitate pe tărâm pro
fesional, ideologic, subliniind 
1 . dată sarcinile sporite cure, 
st iu in fața colectivului în pe
rioada noului cincinal, de de
butul căruia ne mai despart 

puține zile.
u justificată mindrie. că

a

doar 
(

m lișlii au raportat realizarea 
gi-ui ului de puteri efectiv u- 
tilizabilă în proporție de 

75 la sută la Paroșeni și 
, 104,59 la sută la C. E. Vulcan 
ceea ce echivalează cu o pro
ducție suplimentară de peste 
101 milioane kWh. Pe expioa- 
1 irc. la producția de energie 
electrică și termică planul a 
fost realizat în propui’ie de 
184.6 la sulă iar la cheltuielile 
prevăzute în primele zece ioni 
s-au realizat economii. A: cs-

n-au 
mai 
sec- 

aces- 
do 
să 
de 

viața

in dezbaterea comuniștilor 
fost puse totdeauna cele 
importante probleme ale 
toanelor, iar pregătirea 
lor dezbateri a lăsat mult 
dorit : au existat trebuie 
recunoaștem — și membri 
partid care n-au trăit
dc partid, s-au situat in afara 
acțiunilor întreprinse dc orga
nizațiile de bază din care fac 
parte. Or, dacii efectele negati
ve ale unor asemenea deficiențe 
în munca de partid, nu și-au 
pus încă o amprentă vizibilă 
asupra activității economice, ele 
nu vor întârzia să și-o pună în 
viitor in cazul cînd aceste de
ficiențe vor persista.

— Comisia organizatorică și 
pentru viața internă dc partid 
din care am făcut parte în ca
drul vechiului comitet — a 
arătat iov Ion Predoșan — a 
căutat ca în planificările tri
mestriale să cuprindă
nea activități prin care să 
le direct organizațiile dc 
la întărirea vieții interne 
parlid. Cu părere de rău 
buie sâ arăt însă că n-am

ele nu s-au ținut cu regulari
tate. n-au pus accentul cuve
nit pe conținut, pe calitate și 
eficiență. In acest an de în
vățămînt este necesară o preo
cupare susținută pentru reme
dierea acestor deficiențe, ]x?n- 
tru ridicarea activității de pro
pagandă la un nivel calitativ 
superior.

A ’i vorbitori, printre care 
ton Suciu. Vasile Roșitoru, Pe
tru Pălivan, Anton Duban. Con
stantin Nâstase, Ion Jupan, au 
insistat. în cuvînlul lor, asu
pra necesității repartizării mai 
judicioase a membrilor dc par
tid, în așa fel îneît să fie 
prinse toate locurile cheie 
producției. îndrumării mai 
deaproape a organizațiilor
sindicat și U.T.C.. exercitării 
unui control permanent și com
petent asupra conducerilor teh- 
nbu-administrative.

In încheierea dezbaterilor 
conferinței tovarășul Clement 
Ncgruț. primul secretar al co
mitetului municipal dc parlid. 
după cc a felicitat organizația 
de partid, întregul colectiv al 
minei pentru frumoasele rezul-

cu- 
ale 
în
de

aseme- 
aju- 
bază 

de 
t ic
re u-

tale 
oprit 
revin organelor de parlid. pen
tru mobilizarea întregului co
lectiv la realizarea sarcinilor 
viitorului cincinal, accentuînd 
că ele pot conta pe rezultate 
mai bune numai pe măsura îm
bunătățiră, în continuare, a în
tregii munci de partid, pe mă
sura ridicării nivelului calitativ 
al activității fiecărei organiza
ții de bază, fiecărui organ a- 
les, a tuturor comuniștilor. In 
acest sens, a subliniat vorbito
rul. este necesară o mai ju
dicioasă planificare a muncii 
atit la nivelul comitetului de 
partid al minei cît și al fie
cărei organizații do bază. Un ele
ment hotăritor 
sarcinilor 
lui minei 
constituie 
pregătire 
întregii mase a <
\ceasta presupune 

nările generale, în 
tul de partid, să 
problemele care, 
preocupă întregul 
minei. Participarea 
comitetului de partid, a cadre
lor cu pregătire superioară la 
dezbaterile care au loc în adu
nările organizațiilor de bază 
va ajuta ia înțelegerea mai 
profundă a prob’emelor de că
tre toți comuniștii, la luarea 
unor măsuri judicioase, va con
tribui la întărirea rolului de 
conducător politic al organiza
țiilor dc bază. Este necesară, 
do asemenea, o preocupare deo
sebită pentru soluționarea tu
turor problemelor ridicate în 
organizațiile dc bază. In acest 
fel se va imprima achvității 
organizațiilor de bază un ca
racter dinamic, se va în’ălura 
formalismul care mai există, 
adunăr-le de partid vor deveni 
mai interesante, membrii de 
partid se vor simți mai răspun
zători fată de întreaga activi
tate dc partid, organiza* ii le de 
partid își vor întări rolul po
lii ic-conducător. întreaga acti
vitate de partid va căpăta un 
caracter mai eficient.

C. M.

obținute în producție s-a 
asupra răspunderilor ce

în realizarea 
ce revin colectivu- 
în noul cincinal îl 

ridicarea nivelului de 
politico-ideologic ă al 

mase a comuniștilor, 
ca în adu- 
învățămî li
se dezbată 
într-adevăr. 
colectiv al 
membrilor

de 
pe 
cu 
se 

J;>C

PE ZAPADA

încadrării în con-

un 
acest 
acord

Craiova.
— S. C. 

craioveni 
examen 
vacanței

universitare.

BA- 
or 
r*e 

fot- 
in

Dacă
vedere înfrângerea la

In toată țara a nins. Pe sta
dioane, balonul nu mai circu
lă la firul ierbii, ci la nivelul 
zăpezii. De aceea și 
probabil, cad mai greu. 
Iul turului 
viziei z\ se 
pe zăpadă, 
canței și a 
părțile esențiale, clasamentul 
nu va mai putea suferi, prac
tic, modificări, indiferent 
rezultat. Dinamo va ierna 
Iodul 1. ia așa zisul „Vîrf 
dor", iar C.F.R. Timișoara 
va încălzi cu lanterna i1 
la....... Piatra arsă*. In rest —
salturi neînsemnate. Iată și 
partidele din clapa a 15-a :

„U“ CLUJ — PROGRESUL. 
Învinși greu de Dinamo în Ca
pitală, universitarii clujeni ii 
vor depăși ușor, bănuiesc, pe 
elevii iui Victor Stănculescu. 
pe care i-am văzut in urmă 
cu o săptămînă capotînd la 
Petroșani ’ învins

golurile,
Fina- 

campionatului di- 
consumă, așadar, 

1n așteptarea va- 
Hevelionului. Prin

loc lotuși onorabil, dacă ne 
gindim că anul trecut „trăgea*4 
la... B.

STEAGUL ROȘU — DINA
MO. Miercuri, brașovenii i ui 
stopat din galopul lor de să
nătate pe studenții ieșeni rhi ir 
în dulcele lor tîrg. Sper ă 
mîine, elevii lui Valentin *5îâ- 
nescu vor face același Iu-, rii 
și cu dinamoviștii bucurcșteni. 
Aceștia din urmă au și ei po
sibilitatea să realizeze 50 la 
sută din cele două puncte 
puse în joc.

U.T.A.
danii 
moșul 
patru 
de la 
lași 
și-au
raportul dc 
primite prin acel categoric 
5—0 administrat miercuri Ste
lei. \cum este rîndul echipei 
arădane să umble la punctele

Ară
tam șifonat fin

ele

— C.F.R. CLUJ, 
și-au 
lor golaveraj cu 
goluri argeșene primite 
Frățilă și Radu. In i?e- 
timp, ceferiștii clujeni 
îmbunătățit substanțial 

goluri înscrise și 
prin acel

Avancronica fotbalistică
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Pentru 
reducerea 

consumului 
de lemn 
de mină

17,00
17,05

18,15

19.15
19,20

19,30 
20.00 
20.50

cmisiunii. 
limba gcr-

fete ! Bună

s-au axat in jurul cauzelor 
care, pentru un moment scurt, 
au frinat activitatea economi
că a orașului, dar s-au oprit 
și asupra măsurilor ce vor 
trebui luate pentru ca Urica- 
niul să țină pasul — din punct 
do vedere gospodăresc și edi
litar — cu cerințele impuse 
de continua lui dezvoltare.

— In ultimele luni efectivul 
minei a crescut cu 490 dc noi 
angajați — a spus în cuvînlul 
său, inginerul Nicolae Nicorici, 
directorul unității. S-a înlăturat 
prin aceasta lipsa de efectiv, 
in prezent nu se mai fac au

obiective avînd reale posibili
tăți de îndeplinire exemplară 
a sarcinilor 
de pregătire 
punctelor de

Abordînd 
gente ale 
nizației de 
mai mulți
ample referiri 
comitetului 
tid, la 
marea 
nizații 
metode 
bilizarea muncitorilor la înde
plinirea sarcinilor de plan.

de plan pe 1970, 
corespunzătoare a 
lucru pentru 1971.

problemele
orașului, 

partid 
vorbitori 

la

strin- 
ale orga- 
orășenești, 
au făcut 

activitatea 
orășenesc de par- 

njodul cum sub îndru- 
acestuia în unele orga- 
au fost adoptate noi 
de muncă pentru mo-

Conferința organizației 
orășenești de partid

gajări, 
ganele și 
tid, avînd 
orășenesc, 
bine de

astfel că dc acum, or- 
organizațiile dc par
iu frunte comitetul 

se vor preocupa mai 
ridicarea calificării

muncitorilor. întărirea discipli
nei în muncă, creșterea produc
tivității muncii. Insă, pentru 
stabilizarea cadrelor este nece
sar ca orașul să ciștige in va
loare, prin noi dotări sociale, 
prin amenajări gospodărești de 
strictă utilitate, care să contri
buie la creșterea bunăstării lo
cuitorilor săi.

La stadiul îndeplinirii sar
cinilor pe acest an s-a referit, 
printre altele, in cuvintul său 
inginerul Ștefan Nicolau. șeful 
șantierului I.L.H.S. :

— Biroul organizației
partid din cadrul șantierului 
ca și conducerea tehnico-admi- 
nisiralivă s-au preocupat in a- 
cest an mai mult decit in anii 
precedenți de permanentizarea 
cadrelor. Acest lucru a dus Ia 
îmbunătățirea procesului de 
producție. In prezent ne aflăm 
într-o fază avansată cu unele

Uri- 
La ora actuală, cu spri- 
comitetului de parlid pe 
care și-a intensificat for
do agitație vizuală, comi- 
de direcție aplică 

această pirghie 
materială a 

mobilizare a 
in

mai e- 
dc co- 
brigă- 

tuturor

de

tea sînt doar cîteva din succe
sele harnicilor muncitori, teh
nicieni, ingineri, energeticicni.

E neîndoios că realizarea in
dicatorilor de plan a fost po
sibilă în primul rind datorită 
exploatării atente, cu respec
tarea parametrilor de funcțio
nare nominali și a fișelor de 
regim, precum și a calității 
super sire a lucrărilor de re
parații și întreținere efectuate

muncii în alte do-
oraș, 

de 
în 

lo
co-

21.10

— Prevederile sistemului de 
salarizare introdus in acest an 
în ramura minieră au fost la 
început aplicate rigid, munci
torii neputind beneficia de rea
lele lui avantaje, a arătat in
ginerul Bujor Bodgan, șef de 
serviciu in cadrul E. M. 
câni, 
jinul 
mină 
mele 
totul
ficient 
interesare 
zilor, de 
muncitorilor in îndeplinirea 
sarcinilor de plan. Astfel se 
explică. în parte, revirimentul 
obținut de colectivul minei in 
ultimele luni.

— Comitetul orășenesc de 
partid va trebui ca in perioada 
următoare 
deaproape 
ale minei 
Hui (nației 
altul a 
lăt.it Nicolae Bădescu, 
miner.

să sprijine mai în- 
organizațiile de bază 
în sensul elinvnării 
dc pe un schimb pe

organelor alese, a a- 
mai sirii

la reparații creșterea
ponderii numărului de munci
tori calificați în școli de pro
fil. introducerea unor agregate 
mari, eșalonarea justă a execu
tării și urmăririi lucrărilor de 
reparații etc.

Nu pot fi trecute însă - u 
vederea unele aspecte negative 
care se mai intîlnesc in activi
tatea zilnică a angajaților celor 
două centrale electrice, precum

Alți vorbitori, între care 
Ioan Mogoș, Elena Costca, Ion 
Dicu, Stelian Caragea, și alții, 
s-au referit la necesitatea îm
bunătățirii
menii de activitate din 
ca, bunăoară, în domeniul 
gospodărire. în învățămînt. 
aprovizionarea și deservirea 
cuitorilor de 
mercialc cu 
re și bunuri

Conferința 
lejuit. în esență, 
cere în revistă a sarcinilor ce 
revin comuniștilor din acest o- 
raș, aflați în fața unor mari 
răspunderi. Pentru îndeplinirea 
lor — așa cum a arătat în 
încheierea lucrărilor conferinței 
tovarășul Gheorghe Furdui, se
cretar al comitetului municipal 
de partid — este necesară o in
tensă mobilizare a potențialului 
organizației de partid din Uri- 
cani, canalizarea acestui poten
țial înspre îndeplinirea cit mai 
exemplară a sarcinilor de plan 
ale anului 1979, spre crearea 
tuturor premiselor îndeplinirii 
cu succes a planului de stat 
din următorul cincinal.

Ca o dovadă a înțelegerii 
majore a faptului că Uricaniul 
trebuie sâ se bucure de o a- 
tenție sporită din partea uni
tăților comerciale și dc deser
vire din municipiu, la confe
rința orășenească au partici
pat, ca invitați, numeroase ca
dre de conducere din partea 
I.G.L., I.G.C.. C.L.F., O.C.L. A- 
limentara, O.C.L. produse in
dustriale. In cuvintul lor direc
torii I.G.L., I.C.C, și C.L.F. au 
asigurat conferința de sorijinul 
continuu ce-1 vor acorda pen- 
li u înlăturarea neajunsurilor 
constatate în repetate rinduri 
în domeniile de care dînșii 
răspund, pe raza orașului Uri- 
cani. înregistrăm aceste răs
punsuri ca atare, socotind că 
neajunsurile trebuie și pot să 
fie înlăturate în cel mai scurt 
timp.

către unitățile 
produse alimenta- 
de larg consum, 

de partid a pri- 
o utilă tre-

22.00
22.15

Deschiderea 
Emisiune in 
mană.
Bună seara,
seara, băieți !
Publicitate.
1 001 dc seri — emisiu
ne pentru cei mici.
Telejurnalul de seară. 
Tele-enciclopedia.
Frescă. Din cele mai 
valoroase creații ale 
școlii românești de dans. 
Film serial : „Incorup
tibilii" — episodul „An
tidotul".
Telejurnalul de noapte. 
Hochei pe gheață : Sue
dia — Cehoslovacia (re
priza a Il-a). înregis
trare de la Moscova. 
Recital Hary Belafonte. 
Închiderea emisiunii.

Cjpilme.
PETROȘANI — 7 Noiem

brie: Așa am venit (14—16 
decembrie): PETRI LA : Tyf- 
fany memorandum (13—15 
decembrie); LONEA — Mi
nerul : Noul angajat (14—16 
decembrie): VULCAN : Tony 
ti-ai ieșit din minți (14—16 
decembrie): LUPENI — Cul
tural : I-Iibernatus (14—18 de
cembrie): LUPENI — Mun
citoresc : Căsătorie din inte
res (15—16 decembrie): BAR- 
BATEN’J : O intîmplarc (15 
—16 decembrie).

—<►—
Florin Gheorghiu 

din nou 
la Petroșani

Marele maestru interna
țional de șah. Florin Gheor
ghiu, care a fost cu citva 
timp in urmă oaspetele ora
șului Petroșani, va reveni in 

urbe mi- 
de
va 
de

curind in această 
nierească. In ziua 
ceinbric a. c., el 
un nou simultan 
holul mare al Casei 
tură din Petroșani, 
maestru a comunicat 
fonic că așteaptă cu plăcere 
să se reîntilnească cu prie
tenii lui din Valea Jiului.

21 de- 
susține 
șah in 

de cul- 
Marele 

tcle-

să le valorificăm din plin!
logie, pentru a avea posibili
tatea să se afle mai mult ia 
miezul problemelor, alături de 
m itorii din subordine eu 
care să rezolve operativ și efi
cace toate sarcinile din secto
rul lor de activitate. Problema 
evacuării zgurci din cazane a 
fost ridicată de mai mulți vor
bitori între cure Nicolae Isfan 
și Petru Micin, în timp ce to
varășii Gheorghe Ghinea și

Conferința organizației de parfid de la E.C.E. Paroșeni
in cursul acestui 
buție dc seamă 
recție i adus-o 
de automatizare 
a proceselor tehnologice, ini: 
tinerea în permanentă stare de 
funcționare a clementelor de' 
automatizare, la care a 
tribuil tot colectivul, in frun
te cu comuniștii Niculae Cicu, 
Gheorghe Minea, Petre Radu. 
Joan Itu. Nicolae Furdui. Con
stantin Neag. lonită Drăghici. 
Avram loșa, Nicolae Drăgoi.

Rezultatele substanțiale ra
portate de comuniști în con
ferință dovedesc eficiența 
unor măsuri organizatori
ca judicioase între fiare a- 
mintim crearea biroului de 
metode. crederea măiestriei 
profesionale u muncitorilor de

an. O contri- 
in această di- 
gradul ridicat 
și mecanizare

<

și efectuarea de reparații ne
corespunzătoare calitativ la 
unele echipamente — fapt care 
atrage după sine repetarea 
reparației și creșterea timpu
lui de indisponibilitate — ne- 
incadrarea in termenele fixate, 
nerespectarea tehnologiei de- re
parații stabilite.

In cuvintul lor. comuniștii 
iu stăruit asupra aspectelor 

deficitare ale activității unor 
secții făcând propuneri utile 
pentru remedierea lor, pentru 
oblnerea unor realizări și mai 
semnificative, pe măsura posi
bilităților de care dispun co
lectivele celor două centrale. 
Tovarășii Dumitru Vlădcanu și 
\ ușile Păcală au cerut ca mai
ștrii să nu fie puși în situația 
de a se ocupa doar de scripto-

Ion Popescu s-au ocupat pe 
larg de necesitatea realizării 
unei analize documentate pe 
servicii a folosirii integrale, 
eficiente a timpului de lucru.

Mai mulți vorbitori s-au ro- 
ferit la deficiențele care mai 
persistă in pregătirea poilitieo- 
ideologică a unor comuniști. 
..Că mai avem multe de făcut 
in aceasta direcție — spunea 
iov. Ion Popescu — rezultă și 
din faptul că conferința noas
tră a început cu o oră întîr- 
ziere, mulți tovarăși intrind 
în sală chiar și după începe
rea lucrărilor".

Noul organ 
trebui să se

va 
mai 

și

de partid 
preocupe 

mult — după cum arăta 
tovarășul Petre Barbu, prim- 
secrciar al comitetului orâșe-

nesc de partid, de întărirea con
tinuă a vieții interne de par
lid, a muncii politice de mo
bilizare a colectivului la folo
sirea deplină a capacităților 
de producție, valorificarea cît 
mai completă a rezervelor e- 
xistente in vederea realizării 
ritmice a planului la toți in
dicatorii. Sarcinile sporite care 
stau în fața colectivelor de la 
centralele electrice Paroșeni 
șj Vulcan in anul viitor im
pun luarea 
măsuri 
drarea in 
stabilite, 
normate 
materiale 
sporirea productivității muncii, 
lichidarea risipei de materiale 
și reducerea cheltuielilor de 
producție, aplicarea în practi
că a măsurilor de organizare 
științifică a producției și n 
muncii. întărirea disciplinei și 
folosirea integrală a fondului 
dc timp.

Ținînd seamă dc rezultatele 
de pină acum sîntem convinși 
că muncitorii, tehnicienii, in
ginerii și funcționarii de la 
cele două centrale, sub condu
cerea organizațiilor de parlid. 
nu-și vor precupeți eforturile 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
mărețe puse în fața partidu
lui și poporului nostru de Con
gresul al X-lea al P.C.R.

din timp a unor 
adecvate pentru înca- 

normele de consum 
asigurarea stocurilor 
de materii prime și 

necesare producției.

Problema 
sumul specific de lemn de 
mină și cherestea este acută 
la E. M. Dîlja. Se cunoaște 
faptul că, în acest an. după 
trecerea a zece luni, consu
mul de lemn arăta o depă
șire dc 2,5 mc/1 000 tone, 
iar consumul de cherestea 
de 0.2 mc/1 000 tone. Prin 
consumul ridicat de 45,1 
mc/1 000 tone la lemnul de 
mină, exploatarea in cauză 
se situează printre cele mai 
păgubitoare unități, în acest 
sens, din Valea Jiului. Pen
tru colectiv, imperativul în
treprinderii unor măsuri ne- 
întîrziate în scopul reduce
rii consumului specific la 
principalele materiale, reiese 
implicit. In mod firesc, fac
torii răspunzători de bunul 
mers al producției au ana
lizat consumurile specifice de 
lemn de mină și cherestea 
pe fiecare loc de mancă și 
au fixat obiectivele care vor 
trebui 
plicat 
anului 
atare.
cesare 
rii metalice la cel puțin -10 

’la sută din 
steril, trecerea 
rea cu plasă 
prefabricate. înlocuirea ’:i- 
verselor de lemn cu role 
prefabricate pe galeriile p.in- 
cipalc de transport etc. De
sigur. trebuie vizată și redu
cerea cheltuielilor materiale 
ocazionale dc producție, țe
lul final urmărit fiind spo
rirea eficienței economice 
activității minei respective.

miercuri, in ultimul minut al 
partidei, pe „U"

_U® CRAIOVA 
CAU. Studenții 
susține ultimul 
stadion. înaintea 
balistice și 
compania echipei lui Emerich 
Dembrovschi. Cred că băcă.ia- 
anii se vor păstra pe linia lor 
dreaptă de a nu lua nici 
punct din deplasare în 
tur de campionat. Deci, 
victoria gazdelor.

RAPID — FARUL, 
avem în 
limită a Rapidului la Bacău și 
victoria la limită a Farului 

Jiul, dacă avem în 
locurile în clasament 
două combatante de 

* dăm seama de vatoa- 
putem anticipa rezul

tatul probabil și normal 
mîine dintre ele.
Rapidul.

PETROLUL — 
Cu un dram de 
ciul de miercuri 
șoara 
dc mîine, Petrolul ar 

vîrful piramidei, 
obosit. Așa însă, 
se mulțumească 
puncte (din me- 
.Argeș) și cu «in

acasă, cu 
vedere și 
ale celor 
mîine. ne 
rea lor. ]

Va
dc 

în vin ce

F. C.
șansă 
de 

și cu victoria

în
unui Dinamo 
trebuie să 
doar cu 17—2 
ciul cu F. C.

ARGEȘ
în mc- 

la Timi- 
televizată 
fi iernat 
deasupra

și golaverajul partenerei sale 
de întrecere Se înțelege, nu ?

STEAUA — C.F.R. TIMI
ȘOARA. Dacă feroviarii clu
jeni au tumefiat miercuri noua 
fața a Stelei, colegii lor ti
mișoreni vor primi mîine re
vanșa pentru ei. chiar dacă 
nu la un scor echivalent. Steaua 
nu mai are nici strălucire > de 
altă dată. Dar mîine va în
vinge.

•JIUL - POLITEHNICA. 
Pentru ca despărțirea de Jiul 
pînă la primăvară să se facă 
prin aplauze și justificate spe
ranțe de ascensiune în clasa
ment. echipa petroșăneariă 
trebuie să învingă. Și așa ceva 
este 
Așa 
tr-o 
toii 
Iar 
Știu 
Pentru că meciul cu studenții 
ieșeni c greu. Să nu-1 privim 
prin prisma eșecului 
suferit miercuri acasă 
stegarilor brașoveni, 
din inimă să scriu 
despre ultima victorie 
acest an a Jiului. Aveți prile
jul să mă provocați, băieți !

absolut posibil. Cum 7 
cum ne spunea Sandu în- 
ocazic • ..Dacă ne unim 

umărul trebuie să reușim®, 
elevii lui Ton Bă’ănescu 
să pună umărul la greu.

acest ->ra 
în fața 

Do rose 
frumos 

din

I
Dumitru GHEONFA

atinse, măsurile de a- 
chiar de la începutul 
viitor în domeniul ca 

Astfel, au devenit ne- 
introducerea susține-

Condiții de angajare — conform H.C.M. 914/1968 și 
Decret 328 1966; salarizarea conform lt.C.M. 914/1968.

I. G. C. PETROȘANI

Angajează urgent:
suitoarele în 

la bandaja
și elemente 

înlocuirea 
lemn

serviciul personal

pentru autobuze, cu vechime <to 5 ani și gradul ,.D“.

• COOUCATIIRI mo

• Slf GARAJ, PETROȘANI■> 7 >

Informații suplimentare 
întreprinderii, telefon :
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încheierea vizitei 
președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii

Socialiste România, 
NICOLAE CEAUSESCU, 

in Maroc
(Urmare din pag. 1)

Sint, de asemenea, prezente 
oficialitățile locale în frunte 
cu guvernatorul provinciei, 
Mohammed Demnati, și pașa 
orașului. Jilali Chajai.

Președintele Ceaușescu trece 
în revistă garda de onoare, ca
re prezintă onorul.

Se intonează imnurile de 
stat ale celor două țări.

Șeful statului român și per
soanele oficiale care l-au înso
țit în timpul vizitei în Maroc 
se salută călduros cu cei a- 
flați pe aeroport.

La ora 8,00. ora locală, na
va aeriană prezidențială deco
lează. fiind escortată pînă lu 
frontieră de avioane cu reacție 
ale forțelor armate Marocane.

Vizita în Maroc a președin
telui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Românii. 
Nicolae Ceaușescu. s-a înche
iat cu deplin succes. Convor
birile cu Maiestatea Sa regele 
Hassan al I I-lea, purtate in
tr-o atmosferă cordială, într- 
un spirit de înțelegere reci

procă, documentul semnat pri
vind dezvoltarea colaborării 
economice și comerciale între 
cele două țări, întîlnirea cu 
membrii Camerei Reprezentan
ților, vizita în întreprinderi 
economice și la obiective so- 
cial-culturale. ca și manifes
tările de o deosebită căldură 
și cordialitate ale populației 
Rabatului. Casablancăi. Marra- 
kechului au scos în mod clar 
în evidență bunele raporturi 
româno-marocane. dorința co
mună de a extinde colaborarea 
pe multiple planuri între Re
gatul Marocului și Republica 
Socialistă România.

Reflectînd aceste realități, 
dorința celor două țări de a 
acționa pentru adîncirea legă
turilor de sinceră prietenie, în 
folosul ambelor popoare.. al 
cauzei păcii și progresului. Co
municatul comun demonstrează 
în mod limpede că vizita șefu
lui statului român a deschis 
o nouă etapă în relațiile dintre 
popoarele și țările noastre.

(Agerpres)

Apel al 
C. €. al 

Partidului 
Comunist 

din Spania 
opiniei 
publice 

din 
întreaga 

lume
PARIS 11 — Coresponden

tul Agerpres, Georges Dascal, 
transmite : Comitetul Exe
cutiv al C.C. al P.C. din 
Spania a adresat un apel 
populației din Spania și o- 
piniei publice din întreaga 
lume să facă tot posibilul 
pentru a salva pe patrioții 
basci amenințați cu pedeap
sa capitală.

Partidul Comunist din 
Spania, se spune in apel, 
cheamă pe toți oamenii mun
cii, toate forțele democratice 
și progresiste din Spania să 
amplifice mișcarea de pro
test și să organizeze o grevă 
generală în apărarea patrio- 
ților basci.

prelungit mandatul forțelor
0. N. U în Cipru

Proiect de rezoluție aprobat 
de Comitetul 0. N. U.

pentru decolonizare

Comunicat comun 
româno-marocan

Știri din 
țările 

socialiste

NEW YORK 11 (Agerpres). 
— Consiliul de securitate a a- 
probat joi în unanimitate rapor
tul asupra situației din Cipru 
și recomandarea secretarului 
general al O.N.U., U Thant, de 
a se prelungi staționarea forțe
lor Națiunilor Unite în insulă 
pînă la 15 iunie 1971.

Rezoluția adoptată în acest 
sens solicită părțile interesate 
„să acționeze cu cea mai marc 
reținere și să continue în mod 
hotărît eforturile de cooperare 
în vederea soluționării conflic
tului din insulă11.

NAȚIUNILE UNITE 11 (A- 
gerpres). — Adunarea Genera
lă a Organizației Națiunilor 
Unite a adoptat cu 85 de vo
turi pentru, nici o împotrivire 
.și 32 de abțineri, o rezoluție in 
care își exprimă „îngrijorarea 
profundă față de soarta ziariș
tilor aflați în misiuni periculoa
se®.

NEW YORK 11 (Agerpres). 
— Comitetul Adunării Genera
le al O.N.U. pentru decoloni
zare a aprobat, joi, cu 71 de 
voturi pentru, 1 contra și 18 
abțineri, un proiect de rezo
luție prin care se cere Marii 
Britanii și S.U.A. să acorde in
dependență celor 25 de terito
rii insulare care se mai afla 
încă sub administrarea lor. 
Comitetul apreciază că „întin
derea teritorială, izolarea geo
grafică și resursele limitate 
nu trebuie să constituie sub

nici o formă motive de arnî- 
nare a aplicării prevederilor 
Declarației O.N.U. privind a- 
cordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale®. Docu
mentul declară că orice încer
care vizînd „știrbirea parțială 
sau totală a unității naționale 
și integrității teritoriale a te
ritoriilor coloniale, precum și 
stabilirea de baze și instala
ții militare în aceste teritorii 
sînt incompatibile cu scopurile 
și principiile Cartei O.N.U.
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Cei doi șefi de stat s-au 
pronunțat pentru încetarea ori
cărei intervenții străine în In
dochina. pentru reglementarea 
pe cale pașnică a conflictului, 
în conformitate cu acordurile 
de la Geneva, astfel incit po
poarele vietnamez, laoțian și 
cambodgian să poată exercita 
în mod liber dreptul de a ho
tărî ele înșile asupra destine
lor lor. fără nici un amestec 
din afară.

Dînd o înaltă apreciere pre
facerilor profund înnoitoare ce 
au loc pe continentul african, 
cele două părți au reafirmat 
simpatia și sprijinul lor față de 
lupta tinerelor state pentru a- 
părarea și consolidarea inde
pendenței lor naționale. împo
triva colonialismului și neoco- 
lonialismului. pentru progres e- 
conomic. social și cultural. Cele 
două părți condamnă în mod 
special agresiunea a cărei vic
timă a fost recent Republica 
Guineea și au reafirmat soli
daritatea guvernelor și popoa
relor României și Marocului cu 
lupta dusă de poporul guineez 
pentru apărarea independentei 
șj integrității teritoriului său.

Ele au exprimat solidarita
tea și sprijinul popoarelor lor 
față de lupta dreaptă a po
poarelor din Angola. Mozambic, 
Guineea Bissau, Namibia și din 
alte teritorii coloniale, împo
triva asupririi străine, pentru 
cucerirea independentei națio
nale și înfăptuirea năzuințelor 
lor legitime de libertate și pro
gres.

Ele au condamnat politica 
de discriminare rasială și de 
apartheid dusă de regimurile 
rasiste minoritare din Repu
blica Sud-Africană și Rhode
sia. încălcarea flagrantă a drep
turilor omului în aceste teri
torii.

Dentințînd colonialismul și 
neocolonialismul. părțile au a- 
preciat că trebuie întreprinse 
acțiuni concrete și imediate in 
vederea aplicării declarației 
O.N.U privind acordarea inde
pendentei țărilor și popoarelor 
coloniale și a rezoluțiilor Na
țiunilor Unite privind decolo
nizarea.

Apreciind cursul favorabil al 
pregătirilor in vederea convo
cării unei conferințe general- 
europene și eforturile statelor 
din Europa pentru realizarea 
securității pe acest continent, 
cele două părți au declarat că 
înfăptuirea acestui obectiv ma
jor al popoarelor europene ar 
contribui în mare măsură la 
crearea unui climat de pace și 
securi'ale în întreaga lume. Ele 
au subliniat că securitatea in
ternațională trebuie să fie con
cepută ca un sistem de anga
jamente ferme din partea tu
turor statelor și a unor măsuri 
concrete care să ofere fiecărui 
stat garanții pentru dezvoltarea 
pașnică. într-un climat de des
tindere. înțelegere și cooperare.

Subliniind interesul și impor
tanța pe care o acorda rela
țiilor de bună vecinătate și ra
porturilor de cooperare econo
mică. culturală și tehnică pe 
plan regional intre state suve
rane. cele două părți au decla
rat că vor acționa in conti
nuare pentru dezvoltarea rela

țiilor de prietenie intre țările 
din Balcani și respectiv din 
Maghreb. în interesul păcii, 
securității și înțelegerii inter
naționale.

Cei doi șefi de stat au subli
niat necesitatea intensificării 
negocierilor pentru dezarmare 
și întreprinderii de acțiuni con
crete pentru a se ajunge la 
un acord privind dezarmarea 
generală și, în primul rind, 
dezarmarea nucleară, sub con
trol internațional. Ei consideră 
că oprirea cursei înarmărilor, 
reducerea bugetelor militare, 
interzicerea folosirii armelor a- 
tomice, încetarea producției și 
lichidarea stocurilor acumulate, 
crearea unor zone denucleari- 
zate, abolirea blocurilor mili
tare ca și alte măsuri de de
zarmare ar contribui la instau
rarea unui climat de încredere 
și securitate între națiuni, la 
realizarea păcii în lume, a pro
gresului economic si șocial al 
omenirii, în mod deosebit al 
țărilor în curs de dezvoltare. 
In acest scop, cele două părți 
au hotărit să-și concerteze e- 
forturile în cadrul Comitetului 
de dezarmare, ale cărui mem
bre sînt.

Cele două părți au subli
niat că pentru creșterea rolu
lui Organizației Națiunilor U- 
nite este necesar ca această 
organizație să-și intensifice ac
tivitatea în direcția asigurării 
păcii, garantării securității și 
extinderii cooperării, respectării 
întocmai a principiilor Cartei. 
In acest sens, părțile consideră
că pentru a fi mai 
Organizația mondială 
să devină universală

eficace 
trebuie 

și s-au
pronunțai îndeosebi pentru 
restabilirea drepturilor legiti
me ale Republicii Populare 
Chineze în cadrul O.N.U. și al
organismelor acesteia.

Președintele Consiliului de 
Stat. Nicolae Ceaușescu, și 
Maiestatea Sa regele Hassan II 
apreciază că lichidarea subdez
voltării și a decalajului dintre 
(ările in curs de dezvoltare și 
țările dezvoltate are o mare 
importantă pentru progresul 
umamtătii si instaurarea unei
păci durabile in lume.

Părțile au apreciat că vizita 
oficială a președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Maroc și schimbu
rile de vederi ce au avut loc 
cu acest prilej constituie o 
etapă importantă în dezvoltarea 
relațiilor de prietenie româno- 
marocane. o contribuție la re
alizarea unui climat de pace 
și cooperare internațională.

Președintele Consiliului de 
Stat și personalitățile care 
l-au însoțit au exprimat în
treaga lor gratitudine Maiestății 
Sale regele Hassan II. guver
nului marocan, autorităților și 
locuitorilor din regiunile vizi
tate, pentru primirea călduroa
să și ospitalitatea ce le-au fost 
rezervate.

Președintele Consiliului de 
Stat. Nicolae Ceaușescu, a in
vitat pe Maiestatea Sa Hassan 
II, regele Marocului, să facă o 
vizită oficială in Republica So
cialistă România.

Invitația a fost acceptată cu 
plăcere, data urinind a fi sta
bilită ulterior pe cale diploma

SOFIA 11 (Agerpres). — 
De curînd. Institutul agricol 
superior „ Vasil Kolarov din 
Plovdiv și-a sărbătorit 25 
de ani de existență. In a- 
ceastă perioadă, el a dat eco
nomiei naționale 6 400 ingi
neri agronomi. In prezent, 
cursurile institutului sînt 
frecventate de peste 1 000 de 
studenți, alți 800 fiind în
scriși la cursurile fără frec
vență. In amfiteatrele insti
tutului studiază, de aseme
nea, tineri veniți din 15 țâri. 
Pentru studenți, la periferia 
orașului Plovdiv a fost con
struit un modern complex 
social.

ULAN BATOR 11 (Ager
pres). — In R. P. Mongolă, 
unde pînă la victoria revo
luției populare nu a existat 
nici un medic, în prezent la 
10 000 de oameni revin 17 
medici. Majoritatea medici
lor și a cadrelor sanitare sînt 
pregătite la Institutul de 
Medicină și la Școala Tehni
că Medicală din Ulan Bator.

*

PRAGA 11 (Agerpres). —> 
Combinatul „Klement Gott
wald® de la Vitkovica este 
un adevărat gigant al indus
triei metalurgice și construc
toare de mașini a R. S. Ce
hoslovace. El dă o cincime 
din producția totală de oțel 
a țării. Producția combina
tului este destinată în bună 
parte exportului.

★
MOSCOVA 11 (Agerpres).

— Uzina aluminiu din 
Bratsk care a dat prima șar
jă în anul 1966. a devenit 
după darea în funcțiune a 
noii secții de electroliză una 
dintre cele mai mari întreprin
deri ale industrei aluminiu
lui din UV.S.S. Producția uzi
nei este exportată în Anglia 
și Cehoslovacia. Ungaria și 
.Japonia. R.D.G. și Polonia. 
Uzina de la Bratsk continuă 
să se extindă. La sfîrșit-'l 
lunii decembrie va intra în 
producție un nmi laminor

Materia primă pentru pro
ducerea aluminiului — alu
mina este adusă la uzină 
din t.roșul Pavlodar, din 
Kn ahstan. și din Ural. E- 
xistă însă premise favora
bile ca în viitor uzina să se 
aorovizioneze cu minereu 
din rezervele de bauxită 
prospectate în apropierea 
Bratskului. respectiv în ra
ioanele regiunii Irkutsk și 
în regiunea Krasnoiarsk

★
BELGRAD 11 (Agerpres).

— Recent, la Obilici. în a- 
propiere de Priștina — R.S.F. 
Iugoslavia — au început lu
crările de montaj la termo
centrala ..Kosovo-5", care ur
mează să fie pusă în funcți
une în decurs de doi ani. 
Termocentrala se înscrie în 
complexul de centrale elec
trice al combinatului Kosovo 
a cărui capacitate totală va 
fi de 800 MG.

Termocentrala Kosovo-3 a 
intrat în funcțiune în luna 
aprilie a.c.. iar la începutul 
anului viitor va fi pusă în 
funcțiune de probă și termo
centrala „Kosovo-4“.

LAGOS 11 (Agerpres) — 
cadrul lucrărilor sesiunii extra
ordinare a Consiliului Ministe
rial al O.U.A., care se desfă
șoară la Lagos, a luat cuvântul 
secretarul general al acestei 
organizații, Diallo Telli, cârc a 
prezentat situația de pe conti
nentul african în urma actelor 
de agresiune a grupurilor de 
mercenari sprijinite de Portuga
lia împotriva Guineei, precum 
și posibilitățile de contracarare 
a acestor acțiuni prin unirea 
rîndurilor țărilor africane inde
pendente. In urma acestor acte 
de agresiune, statele membre 
ale O.U.A. trebuie să ia hotă- 
rîri energice pentru a răspunde 
provocărilor lansate la adresa 
Africii independente de colonia
liștii portughezi și de aliații 
lor — a subliniat Diallo Telli.

In cursul dezbaterilor, sesiu
nea a adoptat mai multe rezo
luții care prevăd sporirea aju
torului acordat mișcărilor de e- 
liberare din teritoriile aflate 
sub dominația colonială și cre
area unui fond special de asis
tență militară, financiară și teh
nică pentru statul guineez.

MOSCOVA 11 (Agerpres). 
Aparatul sovietic autopropul
sat „Lunohod-T1 a început 
să execute programul celei 
de-a doua zile de lucru, du
pă ce „s-a odihnit® în timpul 
îndelungatei nopți selenare.

Ziarul „Pravda® de vineri 
a publicat rezultatele preli
minare ale experimentelor 
științifice executate de labo
ratorul lunar mobil în prima 
etapă a activității sale. Du
pă cum a comunicat specia
listul care se ocupă de tele
scopul Roentgen instalat pe 
lunomobil, principalul țel al 
aparatajului respectiv,

de a
X al . .
ceastă privință, există dou- 
ipoteze : prima susține

studia fondul de raze 
spațiului cosmic. In a-

că 
razele X provin de la nenu
mărate surse (de pildă stele
le), cea de-a doua afirmă că 
fondul de raze X este creat 
de gazul interplanetar, dis
persă t în spațiul cosmic. 
Savantul sovietic precizează 
că rezultatele observațiilor 
efectuate de telescopul Ro
entgen de pe „Lunohod-1" 
vin în sprijinul primei ipo
teze. dar sînt necesare cer
cetări suplimentare pentru a 
se putea confirma acest lu-

Lunohod oferă, de aseme
nea, posibilitatea de a se 
studia în detaliu intensita
tea radiațiilor cosmice și a 
exploziilor solare în condi
țiile selenare. încă din tim
pul zborului către Lună a 
putut fi fotografiată o mare 
explozie pe Soare, aceeași 
pe care a înregistrat-o și sta
ția automată sovietică „Vc- 
nus-7", care se afla la o dis
tanță de circa 30 milioane 
kilometri de Pămînt. Astfel, 
oamenii de știință au posi
bilitatea să facă o compara
ție a celor două observații.
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© La Belgrad, în sala Centrului constructorilor din 
Iugoslavia, în prezența a numeroși directori de întreprin
deri și de institute de cercetări în domeniul construcțiilor 
și a ambasadorului român in Iugoslavia. Vasile Șandru, a 
avut loc vernisajul expoziției organizate de întreprinderea 
de comerț exterior „Vitrocin** din București.

In cadrul expoziției sint prezentate mostre de materi
ale de construcții, produse de întreprinderi românești din 
Ministerul Industriei Materialelor de Construcții.

© In ciuda măsurilor represive și de siguranță luate 
de autoritățile franchiste. in întreaga Spanie continuă acți
unile de protest împotriva înscenării judiciare de la Burgos 
și în semn de solidaritate cu cei 16 militanți basci.

Pe străzile Madridului au avut loc joi noi demonstra
ții. la care participanții, majoritatea muncitori și studenți, 
au manifestat pentru încetarea procesului și amnistierea 
celor 16 miritanți basci.

In urma intervenției poliției, mai multe vehicule apar- 
ținind acesteia au fost distruse.

Mitinguri de solidari
tate cu militanții basci

PARIS 11 (Agerpres). - Mii 
de parizieni, cărora li s-au a- 
lăturat numeroși spanioli a- 
flați in capitala Franței, au 
participat joi seara la o de 
monstrație pe străzile orașului, 
in semn de solidaritate cu cei 
16 patrioți judecați de Tribu
nalul militar din Burgos. In 
fruntea coloanei s-au aflat 
personalități politice, reprezen
tanți ai partidelor comunist 
și socialist, ai Confederației 
Generale a Muncii din Fran
ța și ai Ligii drepturilor omu
lui. Organizatorii demonstra
ției - sindicatele și formațiuni
le politice de stingă — au a- 
pieciat că numărul participau- 
ților a fost de circa 50 000.

Alte manifestații și mitin
guri de solidaritate cu militan- 
tii basci au avut loc la Tou
louse, Bordeaux, Grenoble, 
Lyon. Bayonne și in alte ora
șe. Participanții la demonstra
ția desfășurată pe străzile 
Toulon-ului au hotărit să tri
mită o telegramă Ambasadei 
spaniole din Paris, pentru a-si 
exprima dezaprobarea fată de 
procesul din Buraos. La Tarbes 
(Deoartamentul Hautes - Py
renees). o delegație a mani- 
festantilor s-a prezentat la 
pre‘erf'jră oentru a cere ca 
guvernul francez să intervină 
pe H.nqă autoritățile spaniole 
in favoarea amnistierii celor 16 
militanti basci.

Căldură toridă
în Brazilia

R!O DE JANEIRO 11 (Ager
pres). - In ultimele zile, asu
pra orașului Rio de Janeiro s-a 
abătut un val de căldură to
ridă. Mercurul termometrelor 
a urcat pină la 40,8 grade 
la umbră, cea mai ridicată tem
peratură din cursul acestui 
an. Sute de locuitori, in spe
cial copii, au fost internați in 
spitale, suferind deshidratări 
ale organismului.

tică.
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R.F.G. : Un mare canal, numit .Canalul Europei" va lega 
Rhinul. Main-ul și Dunărea, fină în 1981. O porțiune de 
16 km din canal a fost ternii ată intre Haussen, lingă Forch
heim și Erlanger (Bavaria). Se speră că porțiunea Niirenberg 
(Bavaria) să fie terminată pînă in 1972. In ziua în care ca
nalul va fi gata pe tot traseul, va fi deschisă calea vapoarelor 
din Marea Neagră pînă in Marea Nordului, traversind Eu
ropa.

©. Susținătorii proiectului de 
construire a avionului ameri
can supersonic de transport 
„SST!1 au obținut joi seara o 
victorie parțială și provizorie. 
O comisie mixtă a Camerei 
Reprezentanților și a Senatului 
a votat în favoarea alocării 
sumei de 210 milioane dolari 
pentru finanțarea programului 
..SST®. *

& Sindicatele muncitorilor 
portuari italieni au cerut joi 
lucrătorilor din porturi să boi
coteze în perioada 12—19 de
cembrie navele aflate sub pa
vilion spaniol și să participe 
la manifestațiile ce se vor 
desfășura la apelul celorlalte 
organizații sindicale în spriji
nul luptei pentru libertatea 
poporului spaniol și împotriva 
represiunii din Spania.

55 -lorge Edward Valdes, în
sărcinatul cu afaceri al Repu
blicii Chile în Cuba, și-a pre
zentat documentele de acredi
tare ministrului afacerilor ex
terne al Cubei, Raul Roa Gar
cia.

@ La Ulan Bator s-a des
chis expoziția de fotografii 
„Republica Socialistă Româ
nia", care oglindește aspec
te din viața oamenilor mun
cii din (ara noastră. Expo
ziția a fost organizată de A- 
sociația de prietenie mongo- 
lo-română.

Președinții R.A.U., Libiei 
și Sudanului nu au preconizat 
în nici un moment crearea li
nei organizații politice un.ee 
în țările membre ale preconi
zatei uniuni tripartite, a de
clarat Gaafar ol Numeirv, pre
ședintele Sudanului.

£> Uniunea Sovietică și Ja
ponia vor începe să colaboreze 
in domeniul standardizării și 
controlului calității producției 
— se prevede în protocolul 
semnat vineri la Moscova de 
V. Boițov, președintele Comite
tului pentru Standardizare al 
U.R.S.S. și de H. Higasi, directo
rul Asociației japoneze pentru 
standardizare.

Procesul 
locotenentului Calley

FORT BENNING 11 (Ager- 
preș). - Avocatul locotenentu
lui William Calley a declarat 
joi, intr-o scurtă pledoaiie, 
că clientul său a acționat in 
baza ordinelor și dispozițiilor 
superiorilor săi. El a susținut 
că acuzatul a primit din par
tea comandantului companie', 
căpitanul Ernest Medina, or
dinul de „a incendia salul 
Song My, de a contamina 
fintinile și de a face să dispa
ră tot ce este viu—

Pe de altă parte, a arolat 
avocatul aoărării, soldaților li 
s-a infiltrat ideea că ..toate 
persoanele rămase in locali
tate" fac parte din forțele de 
rezistență sau sint simpatizanti 
ai Frontului Național de E,:- 
berare. El a relevat că qer.e- 
ral.nl american Samuel Koster 
a inspectat dintr-un elicopter 
zon-i respectivă, și a avut cu
noștință de ceea ce se intîm- 
pla la Sonq Mv, dar nu a oi- 
donat încetarea focului. Ulte
rior, generalul Koster a încer
cat să mușamalizeze acest act 
criminal.

ULTIMELE
.ȘTIRI SPORTIVE
4 Peste 3 000 de spectatori 

au urmărit la Olomouc meciul 
internațional de box dintre 
echipele Cehoslovaciei și R. D. 
Germane. Pugiliștii cehoslovaci 
au obținut o surprinzătoare 
victorie cu scorul de 12—8.

4 Penultima rundă a turneu
lui interzonal de șah de la 
Palma de Mallorca i-a oferit 
marelui maestru american 
Robert Fischer prilejul unei 
noi victorii, de data aceasta 
in fața iugoslavului Gligorici. 
pe care l-a învins, jucind cu 
piesele negre, in 35 de mutări. 
Acumulind 17,5 puncte. Fischer 
este ciștigător definitiv al tur
neului, intrucît el nu mai poate 
fi ajuns indiferent de rezulta
tele ultimei runde.

4. Turneul internațional de

hochei pe gheață de Ia Mosco
va a continuat cu meciul din
tre echipele U.R.S.S. și Polo
niei. Au învins hocheiștii so
vietici cu scorul de 7—1 (5—0, 
0—0, 2—1).

4 La Pekin a avut loc in- 
tilnirea prietenească de tenis 
de masă dintre reprezentative
le R. P. Chineze și României. 
In ambele meciuri victoria a 
revenit gazdelor: la masculin 
cu 5—0, iar la feminin cu 
5—1.

4- Conlinuîndu-și turneul 
în America de sud, echipa ma
ghiară de fotbal Ujpest Dozsa 
a jucat la Lima cu formația 
Deportivo municipal pe care a 
învins-o cu scorul de 2—1 
(1-1).

Accident de cale ferată
LISABONA 11 (Agerpres). - 

In apropiere de Lisabona a 
avut loc un grav accident de 
cale ferată. Două trenuri de 
pasageri s-au ciocnit în loca
litatea Santa Iria de Azoia. 
Accidentul s-a soldat cu 16 
morți, zeci de răniți și distru
gerea majorității vagoanelor 
celor două garnituri.

Sate distruse 
în întregime...

QUITO 11 (Agerpres). - Cu
tremurul de pămînt care a 
avut loc în regiunea de fron
tieră dintre Peru și Ecuador in 
cursul nopții de joi spre vineri 
a afectat in mod deosebit pro
vincia ecuadoriană Loja, unde 
au fost înregistrați peste 20 
de morți, sute de răniți și im
portante pagube materiale..

Mai multe sate din apropiere 
au fost distruse în întregime. 
Echipele de salvare întimpină 
greutăți, deoarece căile de ac
ces au fost distruse.
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