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Paroșeni — izvor de energie și lumină...

f-- - -
O întrecere tăcută, ne

mărturisită, aureolată 
astăzi de acel farmec 

pe care numai anonimatul îl 
poate inspira, s-a desfășurat 
pe parcursul ultimilor cinci 
ani, înlie două brigăzi de mi
neri. Două brigăzi de numele 
cărora sint legate realizările 
uneia dintre cele mai mari ex 
ploatări miniere din bazinul 
Văii Jiului, din țară.

Anul 1966 a marcat prima 
întreceri, 
din bri- 
numim, 
— își 
o canti- 

din

INDUSTRIA LOCALA

pe traiectoria dezvoltării multilaterale
Interviu cu ing. EMERIC FARKAȘ, 

directorul I.I.L. Petroșani

Viața economică a munici
piului, activitatea creatoare de 
bunuri materiale pentru nevo
ile economiei naționale șl cele 
ale populației Văii Jiului a 
evoluat, în anii cincinalului 
încheiat, intr-un ritm dinamic, 
trepidant — într-un sens pozi
tiv pregnant în adevăratul în
țeles aJ cuvîntului. Intr-o con
tinuă ascensiune cantitativă și 
calitativă a fost activitatea tu
turor ramurilor industriale. In 
complexul angrenaj economic — 
tot mai puternic — al muni
cipiului, industria locală, și-a 
cîșliyat de-a lungul timpului 
un meritat loc tot mai prepon
derent, a urcat treptele unor 
prestigioase valori privind ma
turizarea și afirmarea sa în 
marea bătălie a transpunerii 
în viață a obiectivelor econo
mice stabilite de partid, pen
tru făurirea edificiului luminos 
al socialismului în patria noas
tră. Bilanțul de realizări 
anii cincinalului . trecut a 
subiectul unei convorbiri 
directorul întreprinderii de 
dustrie locală Petroșani, tova
rășul ing. Emeric Farkaș.

— Ce trăsătură calitativă 
fundamentală a caracterizat 
activitatea întreprinderii dv. în 
perioada ultimilor inci ani ?

— Aș identifica această tră
sătură prin ritmul susținut de

din 
fost 

cu 
in-

zată cu mărirea spațiilor de 
producție și adaptarea lor la 
condițiile de protecție și de i- 
gienă. a muncii la nivelul ce
rințelor actuale.

— Ce alte împliniri au avut 
Ioc în dezvoltarea capacităților 
de producție ?

— In perioada anilor 1966— 
1970 se află sorgintea unor 
secții' noi de producție ca ! ate
lierul mecanic și stația de în
treținere auto de la Livezeni, 
carierele de piatră de la Sașa, 
Maleîa și Boli. Aș adăuga ne
apărat la aceste împliniri 
dezvoltarea bazei tehnice

dezvoltare și modernizare a 
bazei tehnico-materiâle- a în
treprinderii noastre și de creș
tere rapidă a producției, ba
zată pe valorificarea resurselor 
naturale ale municipiului. Și 
voi argumenta aceasta prin cî- 
teva cifre și realizări. In cin
cinalul a cărui bilanț l-am în
cheiat, mijloacele de producție 
au crescut necontenit. Valoa
rea fondurilor fixe ale între
prinderii a fost cu 4,1 milioa
ne lei mai mare în anul 1970 
față de 1965. Prin grija parti
dului și statului, cu sprijinul 
consiliilor populare județean 
și municipal, întreprinderea a 
beneficiat de o bogată dotare 
cu noi mașini-unelte, utilaje 
și agregate, pentru utilarea co
respunzătoare și dezvoltarea 
potențialului tehnic al 
de producție, a căror 
investită se cifrează 
5 milioane lei. înnoiri 
făcute în acest sens la 
ria de mobilă unde au 
introduse mașini de t 
lustruit etc. de mare capacita
te, capabile să execute opera
țiuni tehnologice multiple ; la 
atelierul mecanic s-a îmbogă
țit dotarea cu 3 strunguri noi. 
două mașini de găurit pe co
loană, un ciocan pneumatic de 
forjă, o freză și o foarfecă- 
ghilotină. Paralel cu înnoirile 
survenite în utilarea ateliere
lor și secțiilor, au fost dezvol
tate și mijloacele de transport 
ale întreprinderii : parcul nos
tru auto a crescut cu 7 auto 
camioane noi, un autocran 
totodată am primit în 
un excavator de 0.3 mc 
tate a cupei.

Se impune 
mențiunea că 
trei de utilaje

secțiilor 
valoare 
la cca. 
au fost 
tîmplă- 
i fost 
retezat,

în 
a

I. BALAN

(Continuare în pag. a 4-a)

Din partea
Consiliului municipal

al Frontului
Unității Socialiste

Mobilizare susținută pentru 
confirmarea prestigiului

Două obiective esețițiale ur
mărește mai cu seamă acum, 
la început de nou cincinal, co
lectivul mineresc destoinic al 
Paroșenilor : pe de o parte, con
firmarea — prin eforturi sus
ținute depuse cil pasiune și 
sîrguință pe fronturile din a- 
dînc — a prestigiului cucerit, 
a rezultatelor bogate, surprin
zătoare chiar, dacă ne gîndim 
la perioada relativ scurtă în 
care au fost obținute, iar, pe 
de altă parte, crearea premise
lor realizării, în viitor, a unor 
succese și mai frumoase în no
bila muncă de extracție a căr
bunelui.

Tn acest sens, s-a vădit, încă 
în primele zile ale lui 1971, 
preocuparea minerilor, ingine
rilor și cadrelor tehnice de aici 
de a îndeplini cu cinste sar
cinile sporite de plan pe anul 
în curs Mobilizați cu însufle
țire de comuniști, frontaliștii 
experimentați, conduși de loan 
Toma, de la abatajul 6 155, din 
stratul 15, și Traian Șușu, de la 
abatajul 6 122, din stratul 18, 
au luat un start bun, pe mă
sura posibilităților de care dis
pun, a abnegației și dăruirii 
atestate nu o dată... Fiecare 
dintre brigăzile amintite au a- 
cumulat, deja, cîte un spor de

cărbune care depășește 100 ,de 
tone. Atenția acordată continuu 
asigurării liniei respective de 
front cu 
nevoie, 
a timpului 
convertit în 
tiv al creșterii randamen
tului față de sarcina de plan 
încredințată : 
ne/post la 
Toma și cu 
la brigada

ceea ce 
din 
lucru

toate 
folosirii 

de 
efectul

! are 
plin 
s-a 

pozi-.Consiliul municipal al 
Frontului Unității Socialiste 
comunică cetățenilor că în 
urma rămînerii vacante a u- 
nor circumscripții electorale 
județene, municipale, orășe
nești și comunale au fost sta
bilite alegeri parțiale pentru 
data de 7 februarie a. c.

Din partea Frontului Uni-

tații Socialiste a fost propus 
drept candidat pentru cir
cumscripția electorală jude
țeană nr. 57, tovarășul CLE
MENT NEGRUȚ, prim-secre- 
tar al Comitetului municipal 
de partid Petroșani, preșe-
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(Continuare în pag. a 3-a)

partid,
în

în

%

fafa absolvenților de liceu

PARALELE

Flavia DUMITRAȘ

(Continuare în pas. a 3-a)

din 
de 

Pa-- 
în-

totodată făcută 
îmbogățirea zes- 
a fost..-sincroni

ir
dotare 

canaci-

la cabinetul de
18.
Școala generală nr. 1.
18.

I, la cabinetul de partid: 
C.C.P.
12 ia-

cu cca. 0,5 to- 
brigada lui Ioan 
peste o tonă/post 

lui Traian Șușu..,

SECȚIA ECONOMIE : anul
II, Ia Școala generală nr 1: anul 
Cursurile au loc, pentru toți anii, 
la ora 17.

SECȚIA FILOZOFIE: anul
anul II, la Școala generală nr. 1; anul III, la clubul 
Cursurile au loc, pentru toți anii, în ziua de marți 
nuarie, la ora 18.

SECȚIA SOCIOLOGIE : anul II, 
ziua de marți 12 ianuarie, la ora
SECȚIA ESTETICA : anul II, la 

ziua de miercuri 13 ianuarie, ora
SECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE : anul I, la 

clubul C.C.P, în ziua de miercuri 13 ianuarie, la ora 17
Se vor face expuneri Ia toate secțiile.
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1. MUSTAȚA
Dumitru GHEONEA (Continuare în pag. a 4-a)

Paralele...
(Continuare în pag. a 3-a)

Din 
Ia

tone de căr-
TI-a, 955 mii

la facul- 
construcții, 
diferite in- 

din țară.

I. PURCARU

cum scria un 
Bombardat de

relativ 
liceu 

număr 
proas-, 

munci-

Lu- 
venea

planul
cu supra- 
că aici se 

cauciuc cu

i de 
rozul - 
i pri-

afara 
lucru dar nu 
nu fusese tre- 
de evidență a 
muncă. Toate

să pierdem 
pentru ca, 

i constatăm

„curajoși

(Continuare în pag. a 3-a)
k_________ J

UNIVERSITĂȚII SERALE 
DE MARXISM-LENINISM

pentru zilele de -11, 12 și 13 ianuarie 1971 :

I, la clubul C.C.P.; anul 
III, la cabinetul de partid.
în ziua de luni 11 ianuarie,treaptă a acestei 

La sfîrșitul lui, una 
gări — pe care o 
deocamdată, a-ntîia 
înscria în palmares
tate de cărbune extrasă 
abataj de-a dreptul impresio
nantă : 206 mii tone de căr
bune, depășindn-și sarcina de 
plan cu 6 047 tone. Ambițioși, 
minerii din cealaltă brigadă
— a doua — nu s-au lăsat 
nici ei mai prejos. Bilanțul 
lor anual însuma o produc
ție extrasă de 163 mii tone, 
din care 7 796 tone peste sar
cina planificată. De aici în
colo, în structura tectonică a 
zăcămîntului au intervenit 
schimbări care au influențat 
potențialul brigăzilor, astfel 
că pe cea de a doua treaptă
— anul 1967 — cifrele au ex-

autoexigenței
primat alte proporții. Prima 
brigadă a extras 185 mii tone
— cu 1 969 tone peste plan
— cea de a doua, 197 mii 
tone, cu o depășire sensibil 
egală, dar totuși superioară : 
2 147 tone de cărbune. A treia 
treaptă păstrează proporțiile 
în privința sarcinilor de plan, 
dar se soldează cu alte rea
lizări : 7 271, respectiv, 88V0 
tone peste plan, plusuri 
de producție încă neobținute 
de vreo brigadă în decursul 
unui singur an. Urmează a- 
nul 1969 — cea de a patra 
treaptă — în care se menți
ne. aparent. întîietatea bri
găzii a doua. La 31 decem
brie 1969 rezultatele înscrise 
în evidența sectorului expri
mă plusuri de 4 953, respec
tiv, 5 375 tone de cărbune. 
Raportul dintre cantitățile 
extrase în plus se schimbă 
însă, pe ultima treaptă, în ul
timul an. reflectînd adevăra
tul aport al minerilor: bri
gada I extrage 10 065 tone 
peste sarcina planificată, cea 
de-a II-a „numai" 9 583 tone 
de cărbune. Considerat în 
totalitate, cincinalul — tere
nul pe aria căruia s-a, des
fășurat întrecerea — a fost 
încheiat, cu cantități impre
sionante : prima brigadă a 
extras din adîncuri, în cinci 
ani, 966 mii de 
bune, cea de-a

Primim adesea la redacție 
scrisori ce poartă semnături 
ca : Un grup de..., Opinia pu
blică, Cițiva binevoitori sau 
pur și simplu niște inițiale 
convenționale, fără nici o adre
să. Nu punem niciodată ia 
îndoială bunele intenții ale 
cititorilor noștri de a ne infor
ma asupra unor lucruri inte
resante, strict autentice, de a 
semnala unele stări de lucruri 
intolerabile, în dorința lor 
sinceră de a concura la diver
sitatea ziarului nostru, Ia elu
cidarea unor deficențe din di
ferite sectoare de activitate.

Nu de puține ori, însă, unii 
oameni ne pun pe piste gre
șite, scriu fără să cunoască 
bine lucrurile, uneori scriu ne
adevăruri încercînd să rezolve 
niște 
de-ai 
tem 
timp 
pînă

de..., fiind schimbul II, a aran
jat cu maistrul să meargă la 
șut la ora 24 și tov. s-a dus 
la bufet, a băut pînă n-a mai 
știut ce-i cu el, s-a bătut și 
s-a accidentat la mîna dreap
tă, n-a fost capabil să meargă 
la servici, s-a dus la sector la 
maistru să-l treacă în cartea

(ULTURA-ARTA
• La întrebarea „Cum vă pregătiți să întîmpinați semicentenarul Partidului" 
ne-au răspuns : prof. Petru Stoican, directorul Teatrului de stat „Valea 
Jiului", prof. Ion Poporogu, directorul Muzeului mineritului, artistul plastic 

Iosif Tellmann • Cineamatorii se pregătesc pentru festival

O problemă de căpetenie în

Pînă în prezent. unul 
punctele dificile aic rețelei 
transport din cadrul F. M. 
roșeni îl constituia 
clinat nr. 15. legat 
fala. De ce? Pentru 
aflau două benzi de
o lățime de 600 mm, care nu 
mai făceau față, așa cum tre
buie, solicitărilor extracției în 
necontenită creștere... De citeva 
zile, sub supravegherea meca
nicului șef ing. Aurel Teodo- 
rescu a fost montată. în locul 
celor două benzi, una singură 
cu o lățime de 1 000 mm, lun
gă de 250 de metri. Posibili
tatea strangulărilor a fost ast
fel eliminată...

ALEGEREA VIITOAREI PROFESIUNI
Din totalul absolvenților lice

ului teoretic Petroșani, promo
ția 1969 — 1970, au reușit la 
diferite facultăți 60 la sută, 
din aceștia, 17 sînt studenți 
la Institutul de mine din lo
calitate, iar ceilalți 
tățile de mecanică, 
medicină, filologie și 
stitute de trei ani 
Absolvenții care nu au intrat 
în facultăți sau școli medii 
tehnice, cu excepția fetelor pen
tru care posibilitățile de plasa
re sînt mai reduse, s-au .înca
drat în producție, unii lucrînd 
la construcții, iar alții la dife
rite exploatări miniere.

Iată, așadar, o situație dem
nă de reținut: un număr 
mare de absolvenți de 
studenți în anul I și un 
de asemenea ridicat de 
peți absolvenți, tineri 
tori pe șantierele municipiului.

Din acest punct de vedere, o 
problemă mereu actuală, care 
suscită și interesul cercetători
lor, o constituie orientarea pro
fesională a elevilor. Avînd me
nirea să pregătească elevii pen
tru muncă, pentru viitoarele 
profesii, învățămîntul de cul
tură generală oferă, din acest 
punct de vedere, perspective 
largi de afirmare. Dar, în pre-

gătirea tinerilor pentru muncă, 
liceul de cultură generală tre
buie să urmărească atent ca 
elevii să dobîndească nu numai 
o cantitate de informație știin
țifică și culturală ci și convin
geri și motivații durabile pen
tru muncă, deprinderi și obiș
nuințe de muncă fizică, cunoș
tințe tehnice și științifice cu 
caracter aplicativ, respect față 
de orice activitate socială utilă.

La Liceul teoretic Petroșani o 
pondere însemnată în munca 
de orientare profesională a ele
vilor o ocupă informarea pro
fesională. Aceasta îi pune la 
curent pe elevi cu posibilitățile

care Ii se oferă după termina
rea liceului : orientarea spre 
facultăți, spre școli medii teh
nice sau diferite meserii. Orele 
de diriginție constituie baza 
teoretică de orientare profesio
nală, ele" luînd mereu în dez
batere această problemă. la 
nivel de clase. Diriginții au o- 
bligația de a cunoaște posibili
tățile și capacitatea fiecărui 
elev, cit mai multe date psiho- 
pedagogice ale acestora. In acest 
sens, anul trecut s-a introdus

diferende cu vrăjmași 
lor. In felul acesta, sîn- 
obligați s 
prețios 

la urmă, să 
inexactitatea datelor, exagera
rea faptelor, tenta de invidie 
sau de răzbunare.

„Cîțiva tov. mineri ai 
E.M.L. vă rugăm să luați mă
suri și să difuzați cazul tov..., 
născut în..., domiciliat în..., sa
lariat al E.M.L., ca vagonetar 
la sectorul VII, care în data

de accident și este cu foaie de 
boală să poată să-și facă 
cap... Noi vom urmări i 
tatul dv., iar de nu vom 
mi nimic vom face direct la 
minister și atunci vom decla
ra totul". Și semnează : 
partea unor muncitori de 
E.M.E.

Ne-am deplasat la mina 
peni, că din Lupeni

scrisoarea, și am cercetat amă
nunțit căzui. Dintre minerii de 
la sectorul VII transport ni
meni n-a confirmat realitatea 
faptelor sau că ar fi scris la 
ziar. Cazul l-am elucidat la 
comitetul de partid al minei. 
Intr-adevăr, era vorba de va
gonetarul Aurel Brîndușan 
care se accidentase în 
programului de 
venise la șut și 
cut în registrul 
accidentelor în 
acestea ne-au fost confirmate 
de către maistrul Vasile Se- 
cuianu, în schimbul căruia 
lucra Aurel Brîndușan, de teh
niciană cu indicele economic pe 
sectorul VII — Elisabeta Borza 
și de salarista Magdalena Iureș. 
De altfel, la data - documentă
rii noastre, ..pîrîtul" plecase 
să-și satisfacă stagiul militar. 
Tovarășii de la comitetul de 
partid al minei ne-au confir
mat că maistrul Vasile Secu- 
ianu este un bun meseriaș, un 
om intransigent și cinstit și 
n-ar fi putut proceda așa cum 
ne relatează nouă în sers 
acei anonimi neinformați.

Nu sînt singurul călător 
străin care, încercînd să fi
xeze Hanoiul într-o imagine, 
să desprindă din tabloul său 
acel element care să evoce 
ansamblul, impunîndu-se ca 
marcă și ca simbol, s-a oprit 
la un cuvînt. Și cuvîntul a- 
cesta e liniște.

La Hanoi, sub un cer ireal 
de albastru, încărcat de toate 
parfumurile tropicelor, dar pe 
care de atîția ani aleargă 
umbrele morții, singurii oa
meni pe fețele cărora se ci
tește alarma sînt, în nouă 
cazuri din zece, călătorii 
străini. Fețele celorlalți, ale 
hanoiezilor, sînt calme. A- 
cestora li s-a luat totul — 
sau cel puțin s-a încercat să 
li se ia — le-a rămas liniș
tea.

Liniștea străzilor goale, li
niștea caselor cu obloanele 
trase, liniștea puternică a 
arborilor giganți de tropice, 
pe care lumina atîrnă placid, 
neumbrită de nici o mișcare. 
Fiindcă orice mișcare a fost 
aici reprimată, orice mișca-

re puțind deveni „une cible“, 
o țintă vie pentru avioanele 
morții. O mare parte a popu
lației s-a evacuat, uzine și 
fabrici întregi au fost și ele 
evacuate, au fost desființate

și piețele, pentru a se evita 
orice aglomerare de oameni, 
deci orice țintă, și singurii 
trecători, alături de patru
lele de ostași și membri ai mi
liției populare, sînt bătrînii 
vînzători ambulanți de legu
me și fructe, salarizați de 
stat, bâtrîni cu fețele ema-

date, îmbrăcați în șalvari 
și tunici de mătase neagră, 
care se strecoară prin um
bra zidurilor, cocîrjați sub 
povara coșurilor. Și mai e 
liniștea serilor, cînd vîntul 
Pacificului umezește aerul și 
descoperă stelele, cînd se des
chid magazinele, cinemato
grafele, expozițiile și restau
rantele, cînd oamenii apar 
în sfîrșit pe străzi, pe sub 
becurile puține, pe sub fe
restrele camuflate care spo
resc întunericul și te obligă, 
în plin centrul orașului, 
mergi la lumina I

Liniștea străzilor 
noi și, mai presus 
liniștea oamenilor... i 
oameni pe fețele 
n-am citit nici o alarmă, ci 
numai încrederea. O încre
dere de oțel. „Nervii de oțel 
ai Hanoiului**, 
ziarist francez.

să 
lanternei, 
din Ha

de toate, 
A acestor 

; cărora
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de loan Grigorescu

La întrebarea

Cum vă pregătiți să întîmpinafi 

SEMICENTENARUL PARTIDULUI ?

Aplauze pentru 
artiștii amatori 

din Cimpa

Ne-au răspuns : prof. Petru Stoican, directorul Teatrului de stat „Valea
Jiului“, prof. Ion Poporogu, directorul Muzeului mineritului, artistul plastic 

Iosif Tellmann

Se împlinesc peste cîteva 
luni cinci decenii de la con
stituirea Partidului Comunist 
Român, forța politică progre
sistă care a transformat din 
temelii realitățile sociale, eco
nomice, politice, culturale din 
România, conducînd țara pe 
culmile unei profunde renaș
teri pe toate planurile vieții 
materiale și spirituale. Eveni
mentul acesta, de o importan
ță deosebită, se cuvine a fi 
sărbătorit, cinstit cu toată dă
ruirea de fiecare om, de fiecare 
instituție și organizație. Pentru 
a afla proiectele dedicate ani
versării semicentenarului, sta
diu) în care se află acestea, 
ne-am adresat cîtorva din fac
torii de răspundere din cadrul 
unor instituții culturale din 
Valea Jiului.

— Cu ce se prezintă teatrul 
în contextul multiplelor mani
festări culturale dedicate semi
centenarului ?

— Ținînd seama de impor
tanța și amnloarea evenimentu
lui — ne spune prof. Petru 
Stoican. directorul Teatrului 
„Valea Jiului" — ne-am gîndit 
să pregătim două piese în pre
mieră pe țară. Este vorba de 
lucrarea debutantului Radu 
,'Bădilă ..4 oameni fără nume", 
care surprinde momentul eli
berării și de noua piesă a Eu
geniei Busuioceanu (autoarea 
lucrării ..Eminescu și Veronica11 
jucată cu ani în urmă pe sce- 
na unor teatre din țară), inti
tulată „Timp și adevăr", în 
care se tratează delicata pro
blemă a reabilitării unor indi
vizi.

— Cine semnează regia și ce 
distribuție prevedeți pentru a- 
ceste piese ?

— Ambele lucrări sînt regi
zate de cunoscutul om de tea
tru din București, Călin Florian 
iar din distribuție fac parte cei 
mai buni actori ai teatrului. 
Astfel, în prima piesă au fost 
distribuiți Dumitru Drăcea, 
Mihai Clita, Ruxandra Petru, 
Florin Teacă, Ilie Ștefan, iar 
din a doua Nicolae NicoJae, 
Constantin Dumitra, Marcel 
Popa, Radu Neag, Paulina Co- 
dreanu, Violeta Berbiuc. Un 
amănunt: în „Timp și adevăr11 
sperăm să își facă debutul An
dreea Petrescu, o talentată e- 
levă din clasa a XII-a a Liceu
lui de cultură generală din 
Petroșani.

— Pe cînd premierele ?
— „4 oameni fără nume" va 

vedea lumina rampei pînă la 
1 februarie, iar „Timp și a- 
devăr" în cursul aceleiași luni. 
Trebuie să precizez că inten
ționăm să participăm cu unul 
din aceste spectacole la faza 
zonală de la Craiova a „Con
cursului național de creație ți 
interpretate teatrală 1971", ală
turi de teatrele din Pitești, 
Sibiu, Ploiești, Reșița și Craio
va.

— Cînd va avea Ioc această 
fază zonală?

— Intre 15 și 30 martie. Do
rim ca de această dată să a- 
jungem la faza finală care se 
va desfășura la București în
tre 15 și 25 aprilie.

. Să vedem acum care sînt 
proiectele Muzeului mineritu
lui din Petroșani. Prestigioasă

instituție de cultură, muzeul 
și-a propus o suită de forme 
și acțiuni menite să realizeze 
o importantă acțiune educati
vă în rîndul oamenilor, fami- 
liarizîndu-i cu momentele cele 
mai importante ale luptei co
muniștilor din Valea Jiului și 
din țară pentru pîine, dreptate, 
pace. Dar să dăm cuvîntul pro
fesorului Ion Poporogu, direc
torul muzeului : „In colabora
re cu organizațiile de tineret 
și cu inspectoratul școlar ini
țiem o largă acțiune de orga
nizare pe baze științifice a co
lecțiilor sătești și școlare de 
etnografie, de documente lega
te de mișcarea muncitorească 
din Valea Jiului. De altfel, și 
expoziția noastră de bază se 
va îmbogăți cu noi documente 
și exponate în vederea acestui 
important eveniment. • Organi
zăm apoi o expoziție itinerantă 
cu documente, facsimile, foto
grafii care să ilustreze drumul 
parcurs de comuniști, de oa
menii muncii în cele cinci de
cenii de la constituirea narti- 
dului, o suită de lecții de isto
rie a mișcării muncitorești, re
alizate „pe viu11 în sălile mu
zeului, un simpozion la Lu
peni intitulat „Memoria oămîn- 
tului natal", un ciclu de con
ferințe la căminele culturale 
cu tema „Momente și docu
mente din lupta revoluționară 
a P.C.R.“. De asemenea, in
tenționăm să realizăm un sim
pozion științific cu cercetători 
de prestigiu din țară și străi
nătate, intitulat „Mineritul tiu- 
nedorean la 50 de ani de

făurirea Partidului Comunist 
Român". •

Despre proiectele artiștilor 
plastici din cadrul Filialei Pe
troșani a U.A.P. ne-a vorbit 
tov. Iosif Tellmann, membru 
în biroul de conducere al Fi
lialei :

— In cinstea semicentenaru
lui am hotărît să realizăm în 
martie o expoziție retrospectivă 
de grafică militantă care să 
cuprindă lucrările noastre mai 
vechi și mai noi inspirate din 
viața și lupta minerilor din 
Valea Jiului, din realizările ac
tuale. De asemenea, vom des
chide și o expoziție de pictu
ră cuprinzînd compoziții spe
cial realizate în cinstea sărbă
toririi partidului. Majoritatea 
artiștilor din cadrul Filialei 
au și concretizat deja în titluri 
și schițe lucrările lor. Astfel, 
Iosif Matyas pregătește com
pozițiile „Grevă" și „Uricani", 
Victor Sylvester „Subteranul11 
și „Poet revoluționar", Aurel 
Florea „Tradiții". Ion Cîrjoi 
„Mamă eroină", Horia Pop 
„Sărbători11. „Minerească". „Ho
re" ș.a.m.d.

— Dar dv. personal ce pre
gătiți ?

— Se înțelege, particip și 
eu la ambele expoziții cu mai 
multe lucrări în diverse teh
nici. dar mă preocupă și gîndul 
realizării unei expoziții perso
nale pe care însă nu știu cînd 
voi reuși s-o definitivez. In 
orice caz. anul acesta. % i

Interviuri luate de

Hotărît lucru, artiștii ama
tori din Cimpa au pășit în- 
noul an cu dreptul. In seara 
zilei de 3 ianuarie, peste 300 
de spectatori au umplut pînă 
la refuz sala de spectacole 
a căminului cultural din lo
calitate pentru a urmări spec
tacolul ce le-a fost oferit de 
consăteni. Pregătit cu migală 
și dăruire, montajul literar 
„Durerea și bucuria româ
nului, în cîntec și vers11, a 
cuprins strofe binecunoscute 
din creația unor mari poeți 
clasici și contemporani, ală
turi de care au răsunat nu
meroase cîntece și dansuri 
populare. A surprins plăcut 
siguranța frazării și fiorul 
cu care au fost recitate ver
surile, măiestria interpretării 
cîntecelor și horelor de pe 
la noi, frumusețea costume
lor.

A urmat apoi comedia în- 
tr-un act „Cinel-cinel" de 
Vasile Alecsandri. Fiecare 
replică a stîrnit hazul celor 
prezență în sală, smulgîndu-le 
ropote de aplauze dedicate 
tuturor interpreților. In în
cheiere, orchestra căminu

lui, dotată recent cu instru
mente noi, a oferit un pro
gram de melodii îndrăgite 
de spectatori.

Spectacolul a adus cămi
nului cultural beneficii ma
teriale deloc neglijabile care 
ar putea fi invidiate chiar 
de unele instituții profesio
niste. La realizarea sa și-au 
adus contribuția Maria Mi- 
hăilă, Gheorghe Neacșu, Ilie 
Grecea și interpreții Negoi 
Ionel, Sava Grecea, Irina Ciort, 
Dumitru și Ilie Răscoleanu, 
Viore] Buză și mulți alții. 
Meritul principal revine în
vățătoarei Maria Patrășcoiu, 
directoarea căminului, care 
este inițiatoarea acestui spec
tacol, a montajului literar și 
a regiei.

încurajați de succesul ob
ținut, artiștii amatori din 
Cimpa au hotărît să repete 
duminică 10 ianuarie specta
colul lor și la căminul cul
tural din Jieț, urmînd ca 
apoi să realizeze turnee prin 
toată Valea Jiului și poate 
chiar prin județ.

I. G.
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Intens mai arde dalta în mine, grav, întoarsă
Și-i sunet al ideii în marmură cioplit !
Prin viscol alb, fierbinte, stîrnit pe tîmpla arsă
Se răsucește, suplă, coloană-n infinit...

O treaptă, apoi alta, succesiuni de trepte 
Vibrează cald, văzduhul... Și încă nu e tot. 
învăț să fiu un sculptor al lumii înțelepte;
O altă existență nu pot s-accept. Nu pot!

loan CH1RAȘ
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CINE AM A TORII
se pregătesc pentru

festival
z

Au mai rămas cîteva zile 
pînă la 15 ianuarie, dată 
cînd trebuie predate toate fil
mele care vor participa la 
ce| de-al doilea festival na
țional al cineamatorilor. In 
vederea acestui eveniment, 
cinecluburile din Valea Jiu
lui se pregătesc intens, rea- 
lizînd ultimele filmări și lu- 
crînd la montajul ultimilor 
metri ai peliculelor cu care 
se vor prezenta în concurs. 
Nu de mult, Casa de cultură 
din Petroșani a găzduit o în
tîlnire de lucru a cineama
torilor din municipiu cu re
gizorul Ladislau Karda, de la 
studioul „Al. Sahia", cu care 
prilej au fost purtate utile 
discuții pe marginea filmelor 
vizionate. Regizorul a fost, 
după propria-i mărturisire, 
plăcut impresionat de scena
rii, de siguranța mînuirii a- 
paratului, de calitatea pelicu
lei și a dat o serie de sfa
turi utile celor prezenți, pro- 
punîndu-le să atace cu pre
cădere subiecte din imediata 
realitate, binecunoscute de ei 
și care să nu le depășească 
posibilitățile profesionale și 
materiale. Tot zilele trecute, 
la Petroșani, a avut loc o 
întîlnire între cineamatorii 
din municipiu și cei din Hu
nedoara la care s-a făcut un 
alt binevenit schimb de ex
periență și impresii. Ambele 
întîlniri au contribuit la cla
rificarea unor intenții, a unor 
preocupări de perspectivă.

E îmbucurător faptul că pe 
lîngă cele trei cinecluburi 
sindicale existente la Petro
șani, Lupeni și Vulcan (cel 
din Petrila e în curs de or
ganizare), la festivalul amin
tit doresc să participe și ci
necluburile de la Casa pio
nierilor din Lupeni și de la 
liceul din aceeași localitate. 
Cineclubul din Lupeni pre
gătește patru filme, avînd cea 
mai masivă participare din 
Valea Jiului la festival. Este 
vorba de un reportaj de la 
mină, de un film de ficțiune 
intitulat ..Precipitare", apoi 
de un film care intenționea
ză a fi un memento asupra 
vieții și a morții, intitulat 
„Meditație11, și în sfîrșit de 
un film de animație care 
simbolizează lupta partidului 
din ilegalitate și pînă astăzi 
pentru o viață liberă, pen
tru prosperitate. Numai sim-

pla enumerare a lor ne oferă < 
posibilitatea de a remarca 2 
faptul că ambițioșii cine- $ 
amatori de la „Amafilm" Lu- ? 
peni prezintă pelicule variate $ 
ca factură, interesante în < 
conținut, care să le facilite- > 
ze calea spre afirmare. <

Deși de nu prea mult timp 
înființat, cineclubul din Vul- \ 
can a hotărît să prezinte la ) 
festival trei producții și a- < 
nume: „Făuritorii", care se < 
vrea o sinteză metaforică a < 
dezvoltării diferitelor ramuri < 
industriale, „Orașul pe ver- ; 
ticală", un reportaj despre < 
noul Vulcan și „20 de ani11, ; 
reportaj prilejuit de împli- < 
nirea a două decenii de la ; 
redeschiderea minei Vulcan. < 
Nu înțelegem de ce membrii < 
cineclubului vulcănean nu au J 
prezentat la recenta întîlnire < 
cu regizorul Karda filmul < 
lor „Făuritorii11. Puteau, fără * 
îndoială, să primească indi- < 
cații prețioase de montaj de * 
la toți cei prezenți la întîl- < 
nire, așa cum s-a întâmplat J 
în cazul celorlalți cineama- < 
tori. In ceea ce privește cine- < 
clubul din Petroșani membrii j 
săi au hotărît să 
cu două pelicule 
„Fapt divers11 și 
(titlu provizoriu).

Făcînd un rapid 1 
cantitativ observăm că 
colta11 de filme realizate de 
amatorii din Valea Jiului va 
fi bogată la festival. Urmează 
să vedem care va fi ecoul 
muncii lor și aprecierile ju
riului. E bine ca în puținul 
timp care a mai rămas pînă 
la faza de selecție membrii 
cinecluburilor să revadă fil
mele cu care intenționează 
să se prezinte în concurs, 
să manifeste exigență ridi
cată pentru fiecare metru de 
peliculă, renunțînd la ceea ce 
poartă pecetea grabei și a 
improvizației. Să nu uităm 
că la festival participă nu
meroase cinecluburi cu înde
lungată experiență și cu im
portante resurse materiale, 
care vor prezenta bineînțe
les filme valoroase. Să facem 
totul, în așa fel încît miș
carea cineamatoristică din 
Valea Jiului să primească 
un nou certificat de calitate, 
maturitate și consacrare.

concureze 
satirice :

„Scaunul11

bilanț 
i „re-

P. c.

( . PASCU

• CONCURSURI
Sfîrșitul deceniului al Vll-lea’ 

/ al secolului nostru a marcat în 
domeniu] cultural-artistic, ca de 
altfel și în alte ramuri ale 
activității umane, un reviri
ment; noul an ne obligă la o 
trecere în revistă, fie ea chiar 
și foarte sumară, a ceea ce în 
cursul acestui an s-a remarcat 
în mod deosebit.

Un loc aparte în activitatea 
muzicală din lume l-a ocupat 
„anul Ludwig van Beethoven11 
de la a cărui naștere s-au îm
plinit, la 16 decembrie, 200 de 
ani. Incepînd cu inaugurarea 
la Bonn a „anului", muzica lui 
Beethoven a răsunat în nenu
mărate săli de concert din ma
rile capitale. Bucureștiul și-a 
dat și el obolul memoriei lui 
Beethoven, mai ales i că publi
cul românesc a fost printre pu
ținii care i-au apreciat de tim
puriu opera. Puțini știu, de pil
dă, că Simfonia a IlI-a „Eroi
ca11 a răsunat la București în 
timpul revoluției de la .1848, iar 
alte simfonii și concerte beetho- 
veniene și-au ocupat locul pe 
afișele bucureștene înaintea pri
melor audiții în Franța și Ita
lia. „Societatea Filarmonică Ro

mână" a executat, chiar la pri
mul ei concert, (15 decembrie 
1868) lucrări ale marelui Beetho
ven. In același an, la Brașov 
se prezenta „Egmond"...

Q

„Olimpiada cîntecului" ce s-a 
desfășurat în mod simbolic pe 
stadionul antic din Atena a reu
nit compozitori de muzică u- 
șoară din 38 de țâri. Din ju
riul internațional a făcut parte 
și compozitorul român, Elly 
Roman. Recitalurile „hors-con- 
cours" au fost susținute de re- 
numiți interpreți printre care 
Josephine Backer, Sandy Shaw, 
Adamo etc.

★
Festivalul muzical . ..Richard 

Wagner11, a cărui a XX-a edi
ție s-a desfășurat la Bayreuth 
(R.F.G.) în vara anului ’70, a 
marcat un eveniment de seamă

• MUZICA
în viața muzicală internațio
nală. Timp de o lună de zile, 
peste 50 000 de iubitori ai mu
zicii clasice au asistat la in-

terpretarea a peste 30 de ope
re. Festivalul ,.Wagner11 este 
una dintre cele mai vechi ma
nifestări muzicale; prima sa e- 
diție a avut loc în anul 1876.

O
Cu prilejul Festivalului de 

muzică vocală de la Toulouse, 
arta interpretativă românească 
a fost din nou pusă în valoare ! 
juriul a acordat „marele pre
miu11 sopranei Eugenia Moldo- 
veanu, iar al doilea „mare pre
miu11 baritonului Dan Șerban.

O
Celei de-a șaptea arte, anul 

1970 i-a adus o noutate. Căci 
chiar și cea mai modern uti
lată sală de cinema a devenit 
incomodă, deoarece publicul a 
început să prefere fotoliul cu 
care este obișnuit din fața te
levizorului. Tocmai pentru a 
contracara efectele televiziunii, 
la Hamburg s-a deschis un „ci
nematograf de tip nou11 — „ci
nema shop 2 001". Sala se află 
pe o pasarelă suspendată peste 
o stradă. Spectatorii pot să mă- 
nînce, să bea și să fumeze la 
feb ca acasă, iar după specta
col au la dispoziție un ring 
de dans... nu ca acasă 1

adaugă „Globul de aur11 oferit 
de Asociația presei de la Holly
wood, „Steaua de cristal11 la 
Festivalul filmului de la Can
nes, precum și premiul pentru

• FILM
cea mai bună interpretare mas
culină acordat lui Jean-Louis 
Trintignant, actor de un deose
bit talent și o mare sensibili
tate.

O

Ideea deschiderii unei expo
ziții Matisse a fost generată de 
împlinirea a 100 de ani de la 
nașterea marelui, pictor francez. 
Alături de cele mai reprezen
tative pînze ale celebrului ar
tist, stau, mărturie a geniului 
creator, sculpturile sale. Aceeași 
temă o găsim atît în pictură, 
cît și în sculptură; un nud 
de femeie îl găsim la Matisse 
pe pinză și în relief. „Sculptez 
pentru a-mi pune ideile în or
dine, spunea marele artist, pen
tru a-mi găsi un stil de artă 
care să-mi convină11.

• PICTURA
Q

Firea omului rămîne totuși 
conservatoare : tot sala de ci
nema a găzduit și va mai găz
dui, poate, mulți ani de acum 
înainte, spectacolele cu marile 
filme. Tot în săli au fost pre
zentate anul acesta cele mai 
bune pelicule ale anului, tot la 
rampă au ieșit premiații fes
tivalurilor cinematografice.

Este, evident, destul de greu 
de apreciat care dintre cele 
cîteva zeci de filme turnate și 
prezentate în anul care s-a în
cheiat au lăsat cea mai pro
fundă impresie asupra criticii 
și publicului. Un ghid relativ 
ne poate servi sumara spicuire 
a presei de specialitate care, 
dacă nu în unanimitate cel pu
țin în marea ei majoritate, a 
vorbit mult despre cîteva fil
me : „Z“, „Tora ! Tora 1 Tora !", 
„Cromwell", „Waterloo", „Z", 
realizare franco-algeriană în re
gia lui Costa-Gavras, film de o 
valoare deosebită prin mesajul 
său de înaltă umanitate, a 
primit nu mai puțin de cinci 
premii printre care și un „Os
car11 pentru cel mai bun film 
străin al anului și pentru cel 
mai bun montaj. La acesta se

O artă a cărei denumire pare 
la prima vedere paradoxală — 
arta afro-braziliană — a fost 
prezentată publicului european 
cu scopul de a da o idee com
pletă despre cultura unui po
por, cel brazilian, ale cărei 
origini trebuie căutate în în
depărtata Africă. Obiceiurile, 
tradițiile, credințele într-”n cu- 
vînt, cultura sclavilor de ori
gine Bantu sau din Sudan care 
au venit de-a lungul anilor în 
America de Sud, s-au conservat, 
căpătînd elemente noi de pe 
meleaguri noi.

O

Petit Palais din Paris găz
duiește expoziția ,,Rembrandt’s 
Century11 (Secolul lui Rem
brandt) care cuprinde 250 de 
pînze selecționate din toate mu
zeele Franței și scopul căreia 
este de a scoate în evidență 
evoluția stilului în pictura se
colului al XVII-lea. Expoziția 
sugerează în mod plastic afini
tățile marelui pictor flamand 
cu predecesorii săi, precum și 
influența pe care Rembrandt a 
avut-o asupra picturii urmași
lor.

Ileana DUMITRESCU

Pe cînd un cinematograf la Dealul Babii ?
In urma propunerilor făcute 

de cetățenii din Dealul Babii 
privind înființarea unui cine
matograf sătesc în localitatea 
lor, Consiliul popular al orașu
lui Vulcan, considerînd necesa
ră funcționarea acestei unități, 
a trecut la materializarea ei 
în practică.

Astfel, în primăvara anului 
1970 s-au executat lucrările de 
reparații și amenajări la loca
lul școlii vechi, destinat acum

căminului cultural, ereîndu-se 
condițiile necesare pentru pre
zentarea spectacolelor cinema
tografice. In-luna maf, căminul 
cultural din Dealul Babii, a 
fost înzestrat cu un aparat de 
proiecție I.O.R. în valoare de 
13 500 lei, urmînd ca în cel 
mai scurt timp să intre în cir
cuitul rețelei cinematografice.

Pentru instalarea și funcțio
narea aparatului trebuia ame
najată o cabină respectîndu-se

normativele tehnice și racorda
rea la rețeaua electrică.

Consiliul popular al orașului 
Vulcan care administrează fon
durile bugetare ale căminului 
cultural, a uitat însă angaja
mentul luat în fața cetățenilor, 
astfel că nici în luna decembrie 
1970, cabina nu s-a executat, 
aparatul de proiecție cinema
tografică stă și acum depozitat 
în lăzi la Ion Hațegan, direc
torul căminului cultural, iar

scaunele pentru sala de spec
tacole n-au fost încă cumpă
rate. In cele 11 (unsprezece) luni 
care au trecut de la începerea 
lucrărilor putem spune că nu s-a 
realizat nimic din ceea ce s-a 
propus inițial. Iată dar cum, 
din pricina unor condamnabile 
neglijențe locuitorii din Dealul 
Babii nu vor avea posibilita
tea să vizioneze un film în 
satul lor așa cum au dorit.

C. 11.

Goldoni, pare-mi-se, afir
ma că „cel care nu iese nici
odată din țara lui este pi in 
de prejudecăți". Dornici parcă 
să verifice aceste cuvinte, 
milioane de turiști pornesc 
anual în exod pe toate me
ridianele și paralelele globu
lui, cu automobilul, avionul, 
trenul, transatlanticul. Evi
dent, prin forța împrejurări
lor, puțini sînt cei care pot 
deveni cu adevărat niște glob- 
trotteri, cei mai mulți re- 
semnîndu-se în a explora ți
nuturi nu prea îndepărtate 
de țara lor. Le rămîn însă 
tuturor mijloacele de infor
mare mass-media, lectura u- 
nor cărți de amintiri și re
portaje scrise de călători 
„profesioniști", în măsură să 
stîmpere setea firească de 
cunoaștere, prelungind în a- 
dolescență și maturitate pe- 
riplele turistice imaginare ale 
copilăriei.

loan Grigorescu este unul 
din scriitorii care s-au spe
cializat în a reînvia, cu mij
loacele reporterului, viața oa
menilor de pe meleaguri în
depărtate. Reportajele sale de 
călătorii „Cocteil Babilon11, 
„Zigzag pe mapamond" și al
tele s-au bucurat de o aten
ție neobișnuită din partea a 
numeroși cititori. De aceea 
numele său pe coperta vo
lumului „Fenix inflamabil", 
tipărit nu demult la editura 
„Eminescu", e o garanție și 
un îmbietor îndemn la lec
tură.

înarmat cu o deosebită pu
tere de observație, străduin- 
du-se cu bună credință să in
terpreteze totul „sineira et 
studio11, loan Grigorescu își a- 
sumă riscanta sarcină de a 
spune lucruri noi despre o 
țară la ordinea zilei pe toate 
continentele : Japonia. De la 
prezentarea sumară a trecu
tului la anecdota savuroasă, 
de la interviul cu personali
tăți de prestigiu pînă la dis
cuția cu oameni de pe stra

dă și la comparațiile cu rea
litatea din alte părți, totul 
e invocat de autor, topit în- 
tr-un fluid unitar care cuce
rește printr-o continuă ten
siune și inedit. „Contempla
rea pasivă sau uimirea di
tirambică — scrie undeva 
loan Grigorescu — par în 
literatura de gen la fel de 
sterile ca și emfaza subur
bană care acoperă sensibilita
tea cu o platoșă de arogan
ță11. De aceea reporterul se 
străduiește, și de cele mai 
multe ori cu bune rezultate, 
să fie mereu captivant, capabil 
de a ne face să participăm 
afectiv la aventura sa. „El 
s-a documentat serios înainte 
de a porni la drum, par- 
curgînd lucrările celor mai 
avizați niponologi dar faptul 
acesta nu l-a condus spre o 
anumită blazare ci, dimpo
trivă, spre posibilitatea de a 
interpreta cu mai mult dis- 
cernămînt, cu mai multă pro
funzime imensul material 
faptic cu care operează. 
Nici up. moment cititorul nu 
are impresia că parcurge 
niște însemnări brute, nefini
sate, loan Grigorescu decla- 
rîndu-se de altfel, net adep
tul paginii îndelung gîndite 
și migălite: „N-am crezut 
niciodată în pagina de lite
ratură extrasă aidoma din 
blocnotes. Instantaneul nu 
poate produce artă decît fo
tografie, acolo jocul întîm- 
plării și al norocului făcînd 
parte din componentele de 
bază ale meseriei11. De aici 
o anumită rigoare a stilului, 
o pedanterie a construcției re
portajului, o plăcere aproape 
vinovată a disecării faptului 
semnificativ și a recompune
rii lui pe liniile de forță 
surprinse.

„Felix inflamabil11 e incon
testabil o nouă reușită a lui 
Ioan Grigorescu și, bineîn
țeles, a reportajului românesc 
de călătorie.

UN FUJI

lllll HOTARÎTOARE
Producție a studiourilor 

Defa Berlin, filmul „Ora ho
tărî toare11 plasează spectato
rul în august 1943, cînd, 
pentru caporalul Kurt Har
tung din armata germană, 
începe o importantă perioa
dă a vieții. In timpul unei 
misiuni de recunoaștere, în 
care a fost trimis de coman
dantul său, maiorul Steck- 
beck, un om de o cruzime 
rară, Hartung a fost luat 
prizonier de sovietici. Consi
dera că prizonieratul înseam
nă sfîrșitul vieții lui. Dar în 
timpul interogatoriului și în 
zilele care l-au urmat, lă
murit cu tact și răbdare, el 
s-a convins că ceea ce con
sidera că e un sfîrșit e. de 
fa>->t, un început.

Sovieticii i-au încredințat o 
misiune de mare importan
ță : travestit în ofițer ger
man, el a trebuit să înso

țească, in calitate de ghid, 
doi militari sovietici, porniți 
să captureze un ofițer ger
man care deținea informații 
prețioase.

Primejdiile n-au lipsit, însă 
cei tiei militari, după multe 
peripeții, au reușit să-și du
că misiunea la bun sfîrșit. 
Hartung s-a răzbunat pen
tru lipsa de omenie manifes
tată față de el, de fostul co
mandant, maiorul Steckbeck, 
aducîndu-1 și pe el ca pri
zonier la comandamentul so
vietic.

„Ora hotărîtoare", este fil
mul unei conversiuni, al unui 
proces de conștiință ce a fră- 
mîntat o parte din omenire. 
Bogat în momente psiholo
gice pline de tensiune, fil
mul este și o dramă a a- 
devărului.

Rulează în Petroșani între 
11 și 13 ianuarie.

DM SPECTACOL

„Pleacă berzele"
de Ion Minulescu

tal" (1926), „Allegro ma non 
troppo11 (1927), „Amantul a- 
nonim11 (1928) etc.

Ca și în toată opera mi- 
nulesciană, preocuparea ero
tică e prezentă și în piesa 
„Pleacă berzele11,

(Fiindcă datele piesei coin
cid cum e și firesc cu eve
nimentele de pe scenă și fi
indcă ne adresăm unor vir
tuali spectatori, riu vom ri
dica cortina înainte de seara 
premierei).

Realizatorii spectacolului 
s-au ambalat într-o pasio
nantă explorare a disponibi
lităților lirice ale piesei (re

p r e iii i e r ă

Constantă a vieții artistice 
contemporane, reconsidera
rea unor lucrări dramatice 
aparținînd marilor poeți și 
prozatori poate deveni apa
najul oricărui colectiv teatral 
care dovedește îndrăzneala 
de a revitaliza opere ce zac 
deocamdată în arhivele isto
riei teatrului.

Acest comandament de or
din cultural explică înscrie
rea în repertoriul Teatrului 
„Valea Jiului" a piesei lui 
Minulescu „Pleacă berzele11.

In primele patru decenii 
ale veacului nostru, popu
laritatea poetului Ion Minu-

A v a n

lescu a atins forme paro
xistice : generații de tineri 
au suspinat dimpreună cu 
trubadurul iubirilor necredin
cioase, compozitori mișcați 
s-au aplecat asupra versu
rilor sale de o muzicalitate 
neîntrecută, faima poetului 
n-a cunoscut fruntarii în 
timp...

Puțini însă dintre cei care 
recunoseîndu-se în poezia lui, 
îl venerează pe originalul 
poet știu cîte ceva despre 
Minulescu — dramaturgul.

Minulescu a închinat tea
trului o bună parte a ener
giilor sale creatoare, mate
rializate într-o producție dra
matică destul de vastă care 
raportată la contextul epocii 
în care a fost scrisă, are 
unele merite incontestabile.

Intre cele mai izbutite lu
crări teatrale minulesciene 
se înscriu : „Pleacă bercele", 
„Lulu Poppescu" (piese de 
debut, ambele reprezentate pe 
scena Teatrului Național din 
București la 10 ianuarie 
1921), „Manechinul sentimen

gizor ! Marcel Șoma, sceno
graf : Aurel Florea).

De sub fascinația minules- 
ciană nu s-au putut sustra
ge nici interpreții Chirci 
Scarlat, actriță cu un bogat 
palmares, angajată de curînd 
la teatrul nostru, se pregă
tește pentru o confruntare de 
zile mari cu spectatorii, a- 
bordînd dificilul rol al Ire- 
nei, în timp ce Nicolae Ni
colae încearcă să pătrundă 
în zonele absconse ale su
fletului eroului...

Distribuția e întregită de 
actorii : Vaier Donca, Ale
xandru Codreanu, Mircea Za- 
balon, Ludmila Petrov, Con
stanța Nicolau, Lucia Lucan, 
Vasile Duțu.

Seducția exercitată de acel 
„stegar al artei moderne11 
care a fost Minulescu, spe
răm să fie de bun augur 
pentru primirea pe care o 
va face publicul acestei pie
se ingenios construite și cu 
o problematică interesantă.

Zenobia ILIEȘ
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Anonimii
(Urmare dfn pag. 1)

(Urmare din pag. 1)

★

(Urmare din pag. 1)
te-ai acomodat cu

acești mi- 
mina unde 
extrage in

I
din moși-strămoși : că via- 
trebuie trăită prin muri
și pentru muncă. Să știți 
tatăl
ani.

comu- 
,.Locu- 
în ișă 
cînd a

(Urmare dm pag. 1'

răul altora, care se 
orice fără nici un

r*5S

II
I

dintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular mu
nicipal. Tn urma depunerii 
candidaturii, zilele trecute au 
fost afișate listele de alegă
tori la sediul Școlii generale 
nr. 3 din Petroșani pentru 
străzile Funicularuluî, Pro
gresului și Poligonului iar la 
Grupul școlar minier s-au a- 
fișat listele pentru cetățenii 
din străzile Vasile Conta. 
Căprioarei, Cerbului. Doinei. 
Horia, Cloșca, Crișan. Ana 
Ipătescu, Luminii, 1 Mai, 
Măgurii, Mărășești, Radu Ne
gru, Petofî Sandor, Pomilor, 
Poenilor, Republicii de la nr. 
1—33 și 2—36, Salcimilor, 
Uzinei, Voivodului și Piața 
Victoriei.

Comisia electorală invită 
cetățenii acestor străzi să 
consulte listele de alegători

tone. întrecerea a fost câști
gată de prima brigadă, mai 
bine organizată, care de fapt 
a obținut tot tim,pul randa
mente superioare.

Dar cine sînt 
neri ? Care este 
două brigăzi pot
cinci ani, cît extrag cîteva 
mii de oameni într-un singur 
an ? Ba chiar mai mult!

Tînărul care în 20 februa
rie 1957 a sosit în Lupeni 
pentru se angaja ta mină, 
răspundea atunci, atît la nu
mele de Popescu Constantin 
cît și la acela devenit, astăzi, 
familiar tuturor: Petre Con
stantin.

pentru a 
liste.

nu fi omiși de pe

★
Tot zilele trecute și-au de

pus candidatura în circum
scripțiile electorale rămase 
vacante pentru alegerile par
țiale ce vor avea loc în 7 
februarie a. c. următorii to
varăși : z

Nicolae Nicoriei, în circum
scripția electorală municipa
lă nr. 191 și în circumscrip
ția electorală nr. 29 a ora
șului Uricani; Jorj Popovici, 
pentru circumscripția electo
rală nr. 13 a orașului Pe- 
trila; Gheorghe Giuclea, pen
tru circumscripția electorală 
nr. 17 a orașului Petrila; 
Rodica Tatulici, pentru cir
cumscripția electorală nr. 57 
a orașului 'Lupeni; Iosif Mi- 
crut, pentru circumscripția e- 
lectorală nr. 73 a orașului 
Lupeni și Vaier Rădoi, pen
tru circumscripția electorală 
nr. 42 a comunei Aninoesa.

colectivul m-a atras. In pu
ține meserii coeziunea dintre 
oameni e atît de puternică 
ca între mineri. Și astăzi, 
pentru noii angajați e greu 
doar pînă cînd se integrează 
în colectiv. Apoi, oamenii îi 
învață să fie statornici și 
greu se despart de ei.

— Cite locuri de muncă 
schimbat de cînd lucrezi 
Valea Jiului ?

— Nici unul. Și în prezent 
mă aflu tot în brigada în 
care m-am angajat, în ace
lași sector, la aceeași mină.

— Ce-ai învățat in cei 14 
ani de minerit ?

— Să cunosc oamenii. Și 
stratul de cărbune. La căr
bune mă pricep poate tot atît 
de bine ca un. maistru sau 
un tehnician. Cît privește 
oamenii, am învățat din pro-

PARALELE
— Am venit 

singura dorință 
ca să-mi fac un 
ne mărturisește 
tînăru] miner, 
condus la 
tei dorințe. Dar, încă din 
primii ani. în această mese
rie am cunoscut și alte sa
tisfacții în afară de aceea a 
cîștigului material. Satisfacții 
legate de încercările prin ca
re am trecut, prin care am 
reușit la examenul confrun
tării în fața oamenilor, sau 
prin care oamenii mi-au con
firmat un principiu călăuzi
tor pe care-1 aveam înnăs
cut 
ța 
că 
că 
de 
conducă < 
de grea, 
țat să-mi 
o impun 
meu.

— Cum 
mina ? Oricum, fiind de la 
țară, erai învățat să lucrezi 
doar în aer liber !

— La început mi-a fost mai 
greu; poate au fost momente 
eînd aș fi vrut să plec. Dar

la mină cu 
de a munci, 
rost în viață, 
cu nostalgie 
Munca m-a 

îndeplinirea aces- 
Dar,

meu, acum, la 70 
nu se dă înapoi să 
o gospodărie destul 
De la el am învă- 

placă ordinea, să 
și altora din jurul

pria mea experiență că 
zulțațele cele mai bune 
pot fi obținute decît în 
lectiv. De multe ori mă 
pâră faptul că în legătură 

e 
numele meu. 
fără oamenii 
nu ăș fi ob- 
pe care le-ați

cu realizările brigăzii, nu 
amintit decît 
Fără brigadă, 
aceștia inimoși, 
ținut rezultatele 
notat. I

— Ai un rival puternic în 
cadrul sectorului...

— Da ! E vorba de Vasile 
Caila. Ne ținem mereu unul 
de altul. Personal mă bucur 
că brigada noastră are un 
concurent atît de puternic. 
Satisfacția mea e dublă, de
oarece Caila s-a format în 
brigada mea.

— Cu ce gindurj ai intrat 
în noul cincinal ?

— Am de gfnd să nu dez
mint tradiția brigăzii și nici 
pe aceea a minei Lupeni, 
mină fruntașă pe ramură. 
Vreau ca în acest cincinal 
rezultatele noastre să fie su
perioare celor obținute în. e- 
tapa 1966—1970. Și, am cer
titudinea că, cu sprijinul co
lectivului, voi reuși. Cît pri
vește „concurența" în între
cerea noastră, tăcută, cîști- 
găm cu toții.I
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In fazele lui de început, 
cancerul se manifestă printr-o 
tumoare de foarte mici di
mensiuni care evoluează în
cet mulți ani pină să devină 
agresivă și să pună în pericol 
viața pacientei. Dacă este 
descoperit în fazele de în
ceput, dă procente de vinde
care care merg pînă la 90— 
100 la sută a cazurilor. Cu 
cît boala avansează și în
cetează de a mai fi strict lo
calizată la organul de origi
ne, șansele de vindecare

presa centrală, locală, la ra
dio și televiziune. Pe plan 
local s-au organizat mese ro
tunde și numeroase confe
rințe.

Cu ocazia Zilei mondiale a 
sănătății, Uniunea societăți
lor științelor medicale, filia
la Petroșani a organizat o 
ședință festivă în care toate 
referatele au dezbătut aspec
te ale profilaxiei și comba
terii cancerului. Acțiunile 
de propagandă sanitară din 
orașul nostru privind profi-

B
CANCERUL
boală vindecabilă I

SFATUL MEDICULUI
B
>
B 
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scad. De aceea este necesar 
ea masele largi ale populației 
să fie cît mai informate des
pre tot ce se știe azi în le
gătură cu cancerul și mai 
ales despre primele semne 
ale bolii, despre necesitatea 
prezentării Ia medic Ia con
statarea celor mai 
burări ale stării de 
Este 
să-și 
nouă, 
re și 
cu 
cancerului. In loc de teama 
de cancer, populația să fie 
animată de preocuparea 
conștientă de a nu se prezen
ta prea tîrziu la medic. Can
cerul este relativ frecvent 
întîlnit, unul din 5—6 oa
meni decedează prin cancer. 
Singurul remediu 
nirea (profilaxia) 
rea lui în fazele 
Tema profilaxiei 
terii cancerului a 
timii] an dezbătută mult

necesar ca 
însușească 
sănătoasă, 
optimism 

posibilitatea

miei tul- 
sănătale. 
populația 

opinieo
de înerede- 
în legătură 

vindecării

este preve- 
și depista- 

curabile. 
și eomba- 
fost în ul- 

în

Jaxia și combaterea canceru
lui au culminat în acest an 
cu organizarea unei mese ro
tunde ia care au participat 
specialiști de prestigiu sub 
conducerea distinsului pro
fesor doctor Ioan Chiricuță, 
directorul Institutului onco
logic din Cluj. Această ore- 
zență a stimulat un viu in
teres din partea corpului me
dical ca și din partea pu
blicului participant la a- 
ceastă interesantă reuniune. 
Ca o încununare a tuturor 
acestor acțiuni în orașul 
nostru s-a desfășurat în acest 
an o amplă acțiune de depis
tare a cancerului genital și 
mamar.

S-au examinat complex 
1 200 femei muncitoare din 
cele 16 întreprinderi cu pro
fil industrial din orașul nos
tru. Cu această ocazie s-au 
depistat două 
uterin (gura 
roase leziuni 
necanceroase,

cancere 
mitrei), 
de cot 
tumori

de col 
nume- 
uterin 
și in-

Adunări generale și conferințe 
în asociație sportive 21,15

S1MBĂTÂ 9 IANUARIE 22,05
22,15
22,30

Iată dar un volum de timp 
irosit de mai mulți oameni în 
zadar. Ce au urmărit anonimii 
nu mai înțelegem. Or fi scris 
la minister !...

Și tot în. Lupen, ne-a ciiemut 
luna trecută o altă jalbă ano
nima, la fel de neîntemeiată. 
In ea ni se aducea la cunoș
tință că la unitatea 
din colonia Ștefan 
mașină cu mălai și 
reținuse pentru el, 
mult nici mai puțin 
Pentru „ușurarea" 
rii noastre ni se indica să luăm 
informații de la tov. Haidu, 
Maxim și Revitea.

Ne-am conformat și iată-ne 
la familia Revitea, care locu
iește vizavi de respectiva uni-: 
late alimentară. „Nici pome
neală de așa ceva, ne-a spus 
pensionarul Ion Revitea. In 
acea zi eu nu am fost acasă, 
dar aș fi auzit, mi-ar fi spus 
cineva, că sînt locțiitor de se
cretar în biroul organizației de 
partid pe cartier. Dar nu cred 
că s-a întîmplat așa ceva. Ali
mentara noastră de aici este 
bine aprovizionată, lucrătoarele 
sînt conștiincioase. Se poate că 
cineva nu a primit atîta mălai 
cît să ajungă la rîmătorii lui 
și atunci a scris la ziar, exa- 
gerînd în așa hal. Gîndiți-vă și 
dv. : 5 saci nu-i puțin".

Și mai convingător ne-a vor
bit despre acest lucru 
aista Juliana Maxim : 
iese, cum vedeți, ușă 
cu Alimentara. Atunci 
venit mălaiul și cînd s-a des
cărcat am fost lîngă mașină. A 
fost multă lume. Dar nu-i ade
vărat că șoferul a oprit 5 suci 
pentru el. A descărcat tot, atît 
cît trebuia să descarce. Credeți 
că l-ar fi lăsat lumea să facă 
așa ceva ? ! Dar, vă spun, aici 
sînt destui oameni . tendențioși 
care vor 
leagă de 
motiv".

Aceiași

alimentară 
sosisă o 
că șoferul 

„nici m ii 
de 5 saci", 

ducumentă-

lucru ni l-a relatat 
și gestionara respectivei uni
tăți al!montare. Catalina Radu.

De menționat că acest ma
gazin periferic se prezintă în- 
tr-o permanentă stare de cu
rățenie și este bine aprovizio
nat. Atît gestionara cît și ce
lelalte lucrătoare se preocupă 
cu grijă și răspundere de mun
ca pe care trebuie s-o facă.

Șj atunci nu pricepem de 
ce niște oameni nu suficient 
de corecți, poate chiar inco-

ur- 
de

din
au

flamații ale organelor geni
tale interne și cîteva tumori 
de sîn.

Toate cazurile de îmbol
năvire depistate au fost dis- 
pensarizate, iar cazurile cu 
leziuni grave de col uterin 
cît și cu tumori de sîn au 
fost îndrumate spre institu
tele de specialitate. Exami
narea a fost complexă con- 
stînd dintr-un examen mi
nuțios al sinilor, examenul 
cu valvele urmat de o re
coltare a conținutului vagi
nal pentru examen citologic, 
tact vaginal, și numeroase 
examinări colposcopice 
mate de la caz la caz 
biopsii.

Circa 1 000 de femei 
cele examinate complex
procedat și la un examen 
complimentar și anume la 
autorecoltarea secreției va- 
ginale <Tu ajutorul buretelui 
de material plastic tot în 
scopul examinării citologice, 
metodă proprie și experi- 
mentativă a Institutului 
cologic Cluj. Acțiunea a 
sprijinită de direcțiunea 
talului și policlinicii și 
drumată metodologic de 
Stitutu] oncologic din 
unde, de fapt, s-a 
și examinarea 
a celor aproape 3 500 lame 
cît și examinarea anatomo- 
pătolo"i'ăi a bionsiilor recol
tate de la razurile suspecte. 
Majoritatea femeilor solici
tate în această acțiune au 
răspuns cu interes și încre
dere. Sînt însă prea multe 
femei care au refuzat pre
zentarea la medic sau care, 
deși depistate ca bolnave, nu 
se prezintă la tratament. Cu 
toate neajunsurile întîmpin.?.- 
te este vorba de un început 
serios .și promițător. Consi
der că lupta împotriva can
cerului nu mai ține de nu
mărul medicilor specialiști, 
ci de dorința lor de a face 
tot ce le stă în putință perț- 
tru combaterea acestui fla
gel.

on- 
fost 
spi- 
în-
In- 

Cluj
efectuat 

microscopică

Dr. Nicolae SCARLÂTOIU
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LA „VISCOZA" LUPENI
E LOC PENTRU MAI BINE

t

Zilele trecute a avut loc la 
F.F.A. „Viscoza" Lupeni confe
rința asociației sportive din fa
brică care , și-a analizat acti
vitatea pe un an de zile. Au 
fost relevate atît succesele ob
ținute, insistîndu-se mai mult 
însă asupra lipsurilor. Darea 
de seamă prezentată șr unii 
participant! la discuții au evi
dențiat activitatea secțiilor de 
popice, șah, tenis de , masă, 
turism, care au organizat mni 
multe manifestări ce s-au bu
curat de interes. La capitonai 
..lipsuri1" s-au făcut referiri mai 
ample care au dus la eonciu- 
zia că In F.F.A. „Viscoza" T.i> 
peni este destul loc pentru 
mar bine și în activitatea 
soortivă. Deși s-a încercat în
ființarea unei echipe de hand
bal și a uneia de volei, na 
s-a reușit acest lucru, iar re
zultatele obținute de eelelille 
se-ții sportive au fost sub po
sibilitățile existente. De alt
minteri. însăși baza materială 
a fost și mai este încă neco- 
respunzătoare, se manifestă un

interes redus din partea majo
rității salariaților față de miș
carea sportivă.

Inginerul șef al fabricii, Va
sile Mie, ai accentuat asupra 
laturii organizatorfee și finan
ciare, considerînd că din resur
sele întreprinderii, mai judicios 
valorificate, se poate construi 
un teren de fotbal, unul 
handbal și volei, precum 
un patinoar pentru copiii sa- 
Tariaților fabricii. Problema 
organizatorică și financiară a 
fost subliniată și de contabilul 
șef. Diwnisie Mwiteanu. Alți 
vorbitori, între care A. Pavel, 
V, 1 ,azăr, C. Tancu, N. Bădău, 
C. Adămuț, și-au exprimat pă
rerea că trebuie făcut sport de 
dragul sportului, al recreerii 
și fortificării organismului, că 
trebuie atrași la mișcarea spor
tivă cît mai mulți salariați ai 
fabricii, rar în c&nsilîiul asocia
ției sportive să fie aleși ade- 
vărați iubitori ai sportului, 
pasionați, oameni inimoși și de 
inițiativă.

Deschiderea emisiunii. 
Bună seara, fete ! Bună 
seara, băieți f
1 001 de seri.19,20

19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Tele-enciclopedia.
20,50 Interpreți îndrăgiți de 

muzică populară. So-

22,40

liști : Irina Loghin, An
gela Moldovan, Benene 
Sinulescu.
Film serial: „Incorup
tibilii": „Fotoliul liber". 
Telejurnalul de noapte. 
Săptămîna
Intermezzo 
Magdalena
Concertul
Corina Chiriac, Ruxan- 
dra Ghiață, Cătălina 
Marinescu, Viorel Bal
tag, George Enache și 
Ana Petria.

sportivă, 
coregrafic cu 
Popa.
tinereții cu :

Șantierul 17 Petroșani
g a I e a z <1
Maiștri constructori
Zidari calificați

1

I 
I

I

recțî, aruncă anatema asupra 
muncii cinstite a altora. Nu pri
cepem în ’ ce scop induc în 
eroare un organ de partid care 
a>e treburi mult mai serioase 
decît să umble după niște îaeur- 
devâruri. Dacă este așa cum 
scriu ei la ziar, de ce nu-sem
nează, de ce nu au curajul 
răspunderii. Astăzi fiecare ce
tățean al țării noastre are 
dreptul să-și exprime deschis, 
și deplin părerea în cele mai 
diverse treburi obștești. Ase
menea indivizi care infestea
ză colectivitatea cu modul 
de a gîndi, de a judeca și 
a se comporta în relațiile 
semenii lor trebuie trași 
răspundere, împotriva lor 
buie făcută f>-'înie de masă 
ternică, activă.

Electricieni
Pronosticul nostru ’o concursul Pronosport nr. 2 

din 10 ianuarie 1971
Fiorentina 
Foggia 
Lazio 
Milan 
Napoli 
Sampdorîa 
Torino 
Verona 
Casertana 
Mantova

11. Modena
12. Novara
13. Perugia

— Lanerossj
— Internaționale
— Varese
— Bologna
— Cagliari
— Juventus
— Roma
— Catania
— Catanzaro
— Monza
— Bari
— A talant a
— Palermo

Alegerea viitoarei profesiuni
fișa psihopedagegică cu carac
ter experimental.

Un exemplu de muncă siste
matică îl oferă profesorul Eu
gen Pali, care a prezentat ele
vilor un ciclu tematic cu privi
re la profilurile diverselor fa
cultăți tehnice și umanistice. 
Diriginții Tamara Radulescu și 
Nicolae Cerchez au realizat un 
studiu asupra înclinațiilor, ap
titudinilor elevilor, făcîndu-le 
recomandări spre viitoarea me
serie, în funcție de aceste ap
titudini.

Expunerile și simpozioanele 
pe tema orientării profesionale, 
lo care au fost invitați și pă
rinții, au avut menirea să aju
te de asemenea, elevii în ale
gerea viitoarei profesiuni. Un 
loc important se asigură Ia li
ceul teoretic din Petroșani vizi
telor la diferite unități econo
mice din municipiu, în cadrul 
cărora există posibilitatea să 
fie încadrați tinerii după ter
minarea stpdiilor : U.U.M.P.,
Termocentrala Paroșeni, ex
ploatări miniere, ca și întîlni- 
rile cu cadre didactice de la 
I.M.P., cu ingineri și tehnicieni 
mineri, constructori, mecanici, 
medici etc.

O contribuție activă în orien
tarea profesională a elevilor o 
are și organizația ‘U.T.C. din 
școală. Aceasta, pe lîngă faptul 
că ajută orientării profesionale 
pr n ședințele și adunările gene
rale de organizație, stimulează 
activitatea elevilor in cadrul 
cercurilor pe obiecte : matema
tică, fizică, chimie și literatură.

Dar, liceul trebuie să dea 
elevilor pe lîngă o cultură ge
nerală solidă și o bună cunoaș
tere a vieții și realității soeial- 
economice. noțiuni de deprinderi 
concrete, practice, care să 
mită o încadrare imediată 
muncă, în viața socială.

Lucrările practice, p 
elevii le efectuează 
curile de mecanică, 1 
posibilitatea cunoașterii princi
piilor de funcționare a mașini
lor și utilajelor, deprinderi cu 
mînuirea uneltelor pentru lucru 
in lemn, în metal și obiecte 
electrotehnice, familiarizarea cu 
diferite procedee de lucru. In 
cadrul cercului de mecanică, 
elevii învață la U.U.M.P., sub 
îndrumarea unor maiștri cu ex
periență profesională și pedago
gică, lăcătușerie, prelucrarea 
metalelor prin așchiere, fraza
re, strungire, jar cercul de cro
itorie familiarizează fetele cu 
deprinderile și noțiunile aces
tei meserii.

Prin cercurile pe meserii ele
vii pot să-și pună în valoare 
priceperea și îndemînarea de

Teracotiști
de salarizare : conform 1I.C.M. 914/1968.
» >n aiara salariului, beneficiază de indemni-

Ș>

Condiții
Angajați! ___ _ __________

zație de șantier, abonamente de transport la serviciu și 
permise C.F.R., atît pentru ei crt și pentru membrii faini 
liei. Se asigură masa Ia cantină — contra cost.

Informații supiimentare se pot lua zilnic, între orele 
7—16, de Ia sediul șantierului, din stația C.F.R. Petroșani, 
telefon 1358.

CONCURS

• Maiștri mineri principali
Condiții : 5 ani vechime ca maistru miner.

SALARIZAREA : conform H.C.M. 914/1968,

în viitor pentru arnpTi- 
activității. cercurilor pe 
în scopul formării Ia 

deprinderii de a muncii,

• Maiștri mineri
CONDIȚII : să aibă școala de calificare.

le

muncă fizică, să cunoască și să 
mînuiaseă diferite unelte de lu
cru, să învețe tehnologia iar 
in cazul fetelor arta dificilă a 
croiului. Așadar, putem spune 
că Ia Liceul teoretic din Petro
șani există o preocupare susți
nută, multilaterală în vederea 
orientării profesionale a viito
rilor absolvenți. Adevărul e că 
facultățile nu pot să cuprindă 
în cadrul lor întreaga masă de 
absolvenți. Condițiile de admi
tere în facultăți sînt tot mai 
severe, locurile destul de limi
tate, iar numărul absolvenților 
de liceu crește an de an. In 
acest context, este firesc ca în 
orientarea profesională să nu 
se pună accentul pe îndruma-

rea elevilor numai spre insti
tute de învățămînf superior. 
Intr-o societate industrială și 
modernă este i.nadmisă ideea 
ca tinerii să se îndrepte numai 
spre titluri și diplome, spre acti
vități funcționărești neproducti
ve. Rămîne dec;, să se perseve
reze și 
fiearea 
meserii 
elevi a 
de a-i orienta spre acele profe
siuni pe care economia națio
nală și, în primul rînd, indus
tria județului și a municipiului, 
le solicită mai mult. Există în 
acest sens la Liceul teoretic un 
început bun.

4ttofAZCert .-,< < <<> tz? CaĂrtu/u

Concursul va avea Ioc în ziua de 15 ianuarie 
1971, ora 9, la sediul exploatării din Vulcan, 
str. Crividia nr. 52.

Concurenții din afara municipiului Petroșani 
vor depune cererile pînă în ziua de 14 ianua
rie a. c.

Informații suplimentare se pot lua zilnic, între 
oi ele 7 15, de Ia biroul personal al exploatării.

METANl L (( H4) — gaz atit <le folositor economiei na

ționale, ca materie primă în industria chimică, sau com

bustibil, prezintă totuși un permanent pericol atunci cînd 
se găsește amestecat cu aerul în atmosfera lucrărilor miniere
subterane.

Dacă atmosfera miner conține metan in proporție de 

la 14 la sută, în contact cu o flacără deschisă ei 

se aprinde și explodează cu efecte distrugătoare, atît pen 

tru oameni cît și pentru lucrările și instalațiile miniere din 
zona respectivă.

la 4 pină

Dacă proporția de metan în aerul din mină este mai 

mare, aeeasta determină conținutul de oxigen să se reducă 

sub cel necesar respirației oamenilor, provocînd asfixierea 
acestora.

PRAFUL SUBSTANȚELOR MINERALE COMBUSTI
BILE (cărbune, sulf etc.) care ia naștere la efectuarea di
feritelor operații de exploatare prezintă, de asemenea, un 
mare pericol, deoarece, ca și metanul, se poate aprinde și 
provoca explozii foarte puternice.

Pentru prevenirea acestor pericole este necesar ca atit 
prezența metanului cît și a prafului exploziv să fie per
manent supravegheată astfel incit atunci cînd prezența și 
concentrația lor în aerul minei devine periculoasă să se 
poată lua cele mai corespunzătoare măsuri pentru înlă
turarea aprinderii.

I
I
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Japonia va deschide
oficiu comercialun

des

a fost răpitla MontevideoAmbasadorul Marii Britanii

ECUADOR : In foto : O vedere a Palatului Prezidențial din Quito.

(Agerpres). — 
japoneză pentru 

(JETRO) 
să deschidă 

anului fiscal

la București

zile orașului Montevideo, unde 
răpitorii au oprit mașina aces
tuia sub amenințarea armelor. 
Intervenția celor două persoa
ne din garda ambasadorului 
nu a avut nici un efect, de
oarece răpitorii au reușit să-i 
imobilizeze. Mașina ambasado
rului a fost găsită mai tîrziu,

MONTEVIDEO 8 (Agerpres). 
— Poliția uruguayană a anun
țat vineri că ambasadorul Ma
rii Britanii la Montevideo, 
Geoffrey Jackson, a fost răpit, 
în cursul dimineții, de șase 
indivizi rămași neidentificați. 
Atacul împotriva ambasadoru
lui s-a produs pe una din stră-

TOKIO 8 
Organizația 
comerțul exterior 
urmează să deschidă în 
cursul anului fiscal viitor 
(în Japonia anul fiscal începe 
la 1 aprilie — n.r.) un oficiu 
permanent la București, pre
cum și alte trei ofic ’ 
Dacca (Pakistanul de 
Perth (Australia) și Rio 
Janeiro (Brazilia).

Ilotărîrea JETRO de a 
chide aceste oficii, mențio
nează corespondentul Ager
pres la Tokio, Florea Țuiu, 
în urma unor convorbiri 
avute cu reprezentanții orga
nizației, face parte din efor-

turile depuse în capitala ni 
ponă în vederea sprijinirii 
companiilor japoneze mici și 
mijlocii pentru a-și dezvolta 
relațiile externe, prin schim
buri comerciale mai intense, 
prin extinderea și diversifi
carea cooperării economice 
cu țările respective.

Fondurile necesare deschi
derii acestor oficii au fost 
prevăzute în bugetul pe anul 
fiscal viitor. Acesta a fost 
aprobat de guvern la sfîrși- 
tul anului trecut și urmează 
să fie supus spre examinare 
Dietei, în cadrul sesiunii care 
se deschide în a doua ju
mătate a lunii ianuarie.

Gunnar Jarring a început 
convorbirile cu 

conducătorii israelieni
Joseph Tekoah, ambasadorul 
Israelului la O.N.U. La sfîrșitul 
întrevederii, care a durat două 
ore și jumătate, a fost dat publi
cității un comunicat în care se 
arată că ea a fost „pozitivă și 
constructivă". Comunicatul a- 
daugă că Gunnar Jarring va 
continua sîmbătă dimineața 
consultările politice cu conducă
torii israelieni.

TEL AVIV 8 (Agerpres). — 
Gunnar Jarring, reprezentantul 
secretarului general al O.N.U., 
care se află într-o vizită în Is
rael, a început vineri după- 
amiază convorbirile politice cu 
conducătorii israelieni. El a 
avut o întrevedere cu primul 
ministru Golda Meir, la care 
au participat Abba Eban, mi
nistrul afacerilor externe, și

abandonată pe una din stră
zile orașului.

★

LONDRA 8 (Agerpres). — 
Marea Britanie a cerut guver
nului Uruguayan să facă tot ce 
e posibil în vederea unei ra
pide eliberări a ambasadorului 
Geoffrey Jackson. Cererea a 
fost prezentată ambasadorului

Uruguayan la Londra, Jorge 
Barreiro, de secretarul general 
permanent al Foreign Office- 
ului, Sir Denis Greenhill. In 
numele ministrului de externe 
al Marii Britanii, Greenhill a 
exprimat îngrijorarea guvernu
lui britanic și speranța sa că 
guvernul Uruguayan va obține 
eliberarea rapidă a ambasado
rului Jackson.

Congres și relația legislativ-executiv
Vizita
lui

Un interviu al primului
secretar al C. C

„Cel de-al 91-lea Congres al 
Statelor Unite va intra în isto
ria americană nu prin ceea ce 
a făcut, ci prin ceea ce nu a 
fost în măsură să realizeze". 
Aducind acest reproș recent în
cheiatei sesiuni parlamentare, 
președintele Nixon se referea 
la respingerea de către Congres 
a mai multor inițiative ale sale; 
el a citat în total 21 de pro
iecte de lege respinse.

Aprecierea prezidențială a fost 
calificată de unii comentatori 
drept o „răbufnire finală" a 
nemulțumirii resimțite în repe
tate rînduri de Casa Albă la 
adresa opoziției aproape con
stante a Congresului față de 
politica Administrației.

In efortul de a-și redobîndi 
prerogativele, Congresul a res
pins, pe de altă parte, faimoa
sa rezoluție privind Golful Ton
kin, folosită de fostul preșe-

bright, „a. căutat, pentru pri
ma dată în ultimele decenii, 
să facă o analiză absolut inde
pendentă a hotărîrilor de poli
tică externă și a celor privind

Comentariul zilei
dinte Johnson pentru a justi
fica intervenția americană di
rectă în conflictul vietnamez.

Punctul focal al opoziției l-a 
constituit pînă acum Comisia 
senatorială pentru problemele 
externe, care, după cum pre
ciza în raportul de sfîrșit de 
an președintele ei, William Ful-

apărarea ale Administrației. 
Supunerea politicoasă, a adău
gat Fulbright, a fost înlocuită 
cu un sistem de relații bazat pe 
investigare".

Prin ele însele, acțiunile Con
gresului nu marchează o re
dresare a balanței prerogative
lor în domeniul războiului în

favoarea puterii legislative. Ul
tima sesiune reprezintă, însă, 
începutul unui proces care vi
zează limitarea puterii executi
ve în domenii esențiale și care 
va continua probabil să se dez
volte în viitorii ani.' In aceas
tă privință, senatorul Edward 
Kennedy remarca faptul că, 
dacă anii ’60 au adus o abdi- 
care a Congresului de la res- 
ponsabilitățile s în prezent,,; 
aceste responsabilități sînt pu
ternic reafirmate, ceea ce lasă 
să se întrevadă că, în sesiunile 
sale viitoare, Congresul își va 
juca cu o vigoare sporită rolul 
ce îi revine prin Constituție.

Mahmud
Riad

la Paris
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(Urmare din pag. 1)

C. ȚINTEA
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cîteva ori, trezindu-se dimi
nețile în vuietele sirenelor 
care' anunțau avioanele a- 
gresoare, trezindu-se nopțile 
în aceleași avertismente lu
gubre, Hanoiul a opus fai
moasei mașini de război a 
S.U.A. un zid de liniște. E- 
roica liniște a Hanoiului, e- 
roica rezistență a unei țări 
mici, cu un potențial eco
nomic redus, surprinsă de 
război în plin efort pentru 
ștergerea urmelor colonialis
mului, dar care a dejucat și 
continuă să dejoace planurile 
invadatorilor, ripostînd cu lo
vituri hotărîte.

Liniștea Hanoiului...
„Orașul e înconjurat de o 

centură a morții" — transmi
teau și transmit încă agen
țiile internaționale de presă. 
Și cuvintele sună straniu aici, 
întoreînd ecouri de liniște.

Centură a morții. Moartea 
vine de departe. Departe din 
spațiu, din timp. Intre Ha
noi și New York sînt cîteva 
zeci de mii de kilometri. O 
bombă de 500 sau 1 000 de 
kilograme străbate întreg Pa
cificul ca să distrugă casa 
de pămînt a unui „culi" din 
periferiile hanoiene (care-și 
va face, curînd, o altă casă, 
de piatră). „Bullpup"-uri tele
ghidate, bombe cu aripi ca
pabile să provoace seisme 
pînă la 30 de metri adîn- 
cime, vin de la 
de kilometri ca 
o șosea, un pod 
sau un tronson 
rată (care vor fi

vine de 
izbească

departe, 
Departe

cîteva zile). Moartea 
departe ca să se 
de zidul liniștii.

Moartea vine de 
de foarte departe,
din spațiu, din timp. In a- 
nul 545, regele Ly Bon a 
fundat aici, la Hanoi, o ce
tate — capitala de mai tîr
ziu — ca bastion de luptă

timp, prezentul care transfor
mă ciclul istoric, dînd curs 
unor evoluții nebănuite. Nu 
departe de pagoda Trin Vo, 
în plin centrul orașului, pe 
o insulă miniaturală de lin
gă țărmul lacului Hoan Kiem, 
se află „Templul Literaturii", 
construit în anul 1070, în o- 
noarea lui Confucius. Pă
șind în acest sanctuar, am 
întîlnit un grup de tineri, 
băieți și fete, în fața unor 
planșe fixate pe trepiede me
talice : erau lucrătorii unui 
institut de proiectări, refu- 
giați aici dintr-un sediu din 
centrul orașului, expus, prin 
poziția sa, atacurilor aeriene.

„Centură a morții", spun 
reportajele transmise prin 
cablu în toată lumea. E, dim
potrivă, puternică .liniștea ca
re domină aici.

Pe cerul ireal 
al acestei țări 
tr-una umbrele
oamenii aceleiași țări ridică 
între ei și agresor un zid de 
liniște. O liniște a forței u- 
nite, e demnității și a încre
derii, a unei puternice și e- 
moționante încrederi în vic
torie și în viitor. O liniște 
care-1 izolează pe agresor în 
carcasa propriului său avion. 
Contactul cu solul îi e re
fuzat. Orice legătură a lui, 
a agresorului, cu lumea, s-a 
rupt, fiindcă lumea, conștiin
ța lumii contemporane, îl 
sancționează sever și irevo
cabil. Ce i mai rămîne de fă
cut celui suspendat de un zid 
de liniște, de această liniște 
pe care nimic n-o poate sfă- 
rîma ?

•. La Alma Ata s-a des
fășurat primul concurs de 
patinaj viteză al anului cu 
participarea membrilor lotu
lui reprezentativ al U.R.S.S. 
Tînăra patinatoare Ludmila 
Savrulina, studentă , din 
Sverdlovsk, a terminat în
vingătoare în proba de 1 500 
m cu timpul excelent: 2’26'' 
6/10.

• Peste 40 000 de specta
tori au urmărit la Valencia 
întîlnirea internațională a- 
micală de fotbal dintre e- 
chipele F.C. Valencia și Ra
pid Viena. La .capătul unui 
joc echilibrat, fotbaliștii spa
nioli au terminat învingă
tori cu scorul de 2—1 (0—1).

PARIS 8 
La sfîrșitul 
vute cu omologul său egip
tean, Mahmud Riad, minis
trul afacerilor externe al 
Franței, Maurice Schumann, 
a declarat joi seara că con
vorbirile purtate cu acest 
prilej și-au propus să explo
reze calea spre pace în O- 
rientul Apropiat și să deter
mine în ce măsură Franța, 
grație relațiilor de prietenie 
pe care le întreține, poate 
contribui la evoluția spre o 
pace durabilă și echitabilă 
în această zonă.

După ce a apreciat că 
schimburile de vederi au fost 
pozitive și . încurajatoare, 
ministrul francez și-a ex
primat părerea că propu
nerile R.A.U. cu privire la 
instituirea unor garanții, e- 
vacuarea teritoriilor ocupa
te și instaurarea păcii în O- 
rientul Apropiat confirmă 
ceea ce a intuit fostul pre- 
seAi„te aj Franței, genera
lul de Gaulle, și că guver
nul francez are datoria să 
persiste pe această cale.

(Agerpres). — 
întrevederii a-

al P. C. din Uruguay
acordat ziarului
„Komsomolskaia

Pravda"
MOSCOVA 8 (Agerpres). — 

Intr-un interviu acordat zia
rului „Komsomolskaia Pravda", 
primul secretar al C.C. al Par
tidului Comunist din Uruguay, 
Rodney Arismendi, a scos în 
evidență perspectiva constituirii 
în țara sa, în viitorul apropiat, 
a unui front al unității popu
lare. Acest front, a 
mendi, nu va trebui 
și simplu o alianță 
a diferitelor grupări
un instrument al luptei mase
lor populare pentru transfor
mări economice și sociale ra
dicale. In programul frontului 
vor trebui incluse asemenea o- 
biective ca reforma agrară, 
naționalizarea comerțului exte
rior, reforma democratică a în- 
vățămîntului, îmbunătățirea a- 
sistenței medicale.

Arismendi a apreciat că prin-

spus Aris- 
să fie pur 
electorală 

politice, ci

cipalul rezultat al activității din 
ultimii ani a Partidului Comu
nist din Uruguay îl constjtuie 
formarea frontului de eliberare 
al stîngii. Activitatea acestuia 
— a relevat el — a contribuit 
la crearea condițiilor pentru o 
unitate politică largă a forțelor 
de stingă, capabile să obțină 
transformări profund democra
tice în Uruguay.

Vorbind despre transformă
rile care se petrec în America 
Latină, primul secretar al C.C. 
al P. C. din Uruguay a subli
niat că ele influențează evo
luția situației din țara sa. Eve
nimentele din unele țări lati- 
no-americarie, în special din 
Chile, a arătat el, au permis 
diferitelor pături ale populației 
din Uruguay să-și definească 
locul pe care trebuie să-1 ocu
pe în lupta antiimperialistă.

zeci de mii 
să distrugă 
de bambus 

de cale fe- 
reparate în

împotriva năvălitorilor tribu
rilor Liang, coborîți aici din
spre munții din Nord. Devas
tat de nenumărate războaie, 
pîrjolit de sute de ori în 
luptele dintre dinastiile feu
dale, orașul nu mai păstrea
ză decît foarte puțin dintre , 
vechile sale palate și mo
numente. Unul dintre aceste 
monumente este pagoda Trin 
Vo, «construită "în anul 1010, 
cînd regele Thai To procla
ma Hanoiul capitală, sub de
numirea de „Thong Long" 
(>,orașul dragonului zbură
tor"). Hanoiul, ca orice ca
pitală a lumii, reprezintă is
toria nevăzută, trecutul. Re
prezintă, însă, în același

de albastru 
aleargă în- 
morții. Dar

După disputarea a opt 
runde, în turneul internațio
nal de șah de la Hastings 
(Anglia) continuă să conducă 
marele măiestru cehoslovac 
Vlastimil Hort cu 5 puncte.

Q La Cortina d’ Ampezzo 
s-a disputat partida dintre

Ultimele
știri

INDUSTRIA LOCALA
spartire

(Urmare din pag. 1)

întreprinderii pașii însemnați 
care s-au făcut și continuă în 
direcția îmbunătățirii proporției 
dintre muncitorii calificați și 
cei necaii'icați. Pentru a se 
răspunde acestui deziderat, a 
se asigura cadrele de munci
tori calificați la nivelul dotării 
actuale și în perspectiva .creș
terilor și exigențelor produc
ției în anii cincinalului 1966— 
1970 s-au calificat — prin 
cursuri de calificare de scur
tă durată la locul de muncă — 
peste 100 de muncitori și mun
citoare în meseriile de tîmplar 
binale, tîmplar mobilă, lustrui
toare mobilă, lăcătuși etc.

— Și efectul acestor creșteri 
ale potențialului tehnic și uman 
al colectivului dv. ?

— Voi încerca să-1 exprim 
apelînd din nou la cuvîntul 
cifrelor. Producția globală și 
marfă a întreprinderii a cres
cut în cincinal cu 10 milioane 
lei, fiind în anul 1970 nu 60 la 
sută mai mare ca în 
rul de producție s-a 
principal pe seama 
productivității cu 53

Creșteri însemnate 
trat producția tuturor ramurilor 
de activitate. Cel mai specta
cular spor a fost dobîndit la 
producția metalurgică: peste 
3 milioane lei, adică o creștere

1966. Spo- 
obținut în 

creșterii 
la sută.
a înregis-

de patru ori față de 1965. Ur
mează ramura materiale de 
construcție unde producția s-a 
dublat ajungînd la 60 000 mc 
agregate de carieră, ramura 
lemn unde producția de mobi
lă a crescut cu 3,3 milioane 
lei, adică de 2,3 ori ca și pro
ducția de bunuri de larg con
sum la care s-a înregistrat o 
creștere de 80 la sută, în anul 
1970 produeîndu-se cu cca. 7 
milioane lei mai multe astfel 
de bunuri pentru populație 
față de anul 1965.

La toate aceste succese do- 
bîndite de colectivul nostru de 
muncă țin să adaug în plus 
faptul că, pentru prima dată, 
în anul ultim al cincinalului 
— 1970, produsele I.I.L. Pe
troșani (scaune taburete pen
tru export în Olanda n.n.), în 
valoare de 360 000 lei, au tre
cut granițele țării noastre. _ De 
asemenea a-și menționa, ilus- 
trînd prin aceasta eficiența e- 
conomică a producției, faptul 
că valoarea beneficiilor reali
zate la 1 000 lei fonduri fixe 
a crescut în cincinal cu 70 la 
sută.

_  Pentru economia și popu
lația municipiului ce a însem
nat această dezvoltare, în esen
ță calitativă, a producției in
dustriei locale ?

— Mergînd pe linia diversi
ficării producției, lărgirii ga-

mei sortimentelor pe seama 
valorificării mai intense a re
surselor naturale locale ne în
scriem în direcțiile jalonate de 
Expunerea tovarășului Nicclae 
Ceaușescu la ședința Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R. 
în noiembrie 1970. Punînd în 
valoare piatra din cariere, 
contribuim la realizarea lucră
rilor în subteran pentru dez
voltarea minelor, la aprovizio
narea construcțiilor industriale 
și social-culturale care se 
înalță pe șantierele T.C.M.M., 
Grupului T.C.H., 17 C.F.R.
pentru dezvoltarea economică 
și edificarea urbanistică con
tinuă a municipiului nostru. 
Numai pentru lucrările de re
gularizare a Jiului, executate 
de șantierul I.L.H.S. am furni
zat 70 000 mc de piatră brută. 
Savură pentru amenajări ur
banistice, bănci pentru parcuri, 
borduri pentru trotuare, elemen
te pentru semne de circulație, 
recipienți pentru gunoi etc. 
sînt tot atîtea contribuții la 
înfrumusețarea localiăților Văii 
Jiului, ca să nu mai vorbim 
de produsele de uz casnic pe 
care industria locală le furni
zează comerțului și de care 
beneficiază tot populația Văii 
cărbunelui. Pe acest drum vom 
merge înainte cu noi realizări 
și împliniri în cincinalul în 
care am pășit.

echipa locală Cortina ' Doria 
și formația austriacă H. C. 
Klagenfurt, contînd pentru 
„sferturile" de finală ale 
„Cupei campionilor europe
ni" la hochei pe gheață. 
Hocheiștii italieni au cîștl- 
gat cu scorul de 6—1 (1—0, 
3—0, 3—1).

9 La Kronau (R.F. a Ger
maniei) s-au întîlnit în cadrul 
„Cupa ligii europene" la te
nis de masă selecționatele 
R.F. a Germaniei și Unga
riei. Victoria a revenit spor
tivilor maghiari cu 6—1.

Q Cunoscutul fotbalist 
Boby Moore, căpitan al c- 
chipei Angliei și a formației 
West Ham United a fost 
sancționat pentru indiscipli
nă împreună cu alți trei ju
cători (Greaves, Deard și 
Best) care în ajunul meciu
lui pentru Cupa Angliei dis
putat la Blackpool, 
nit la cantonament 
tîrzie. Echipa West 
United care este în 
de a retrograda în
secundă a fost învinsă 
scorul de 4—0 în meciul de 
la Blackpool.

au ve
la oră

Ham 
pericol 
divizia 

cu

PE SCURT
Colectivele de oameni ai 

muncii din întreprinderile a- 
parținînd Ministerului' Industri
ei Ușoare și Alimentare al 
R. P. Mongole au desfășurat 
în anul ce a trecut o rodnică 
activitate, relatează agenția 
Monțame, menționînd că vo
lumul global al producției a 
sporit cu peste 10 la sută față 
de cel obținut în 1969. Un ritm 
de creștere deosebit a înregis
trat producția de tricotaje, 
produse din piele și încălță
minte. •

Intr-o convorbire cu un 
corespondent al agenției TASS, 
directorul companiei de stat 
boliviene pentru producția co
sitorului, Walter^ Menesez, a 
declarat că intrarea în funcți
une în această lună a primei 
mari întreprinderi producătoa
re de cositor din Bolivia, la 
Vinto, va crea' posibilitatea ex
portului unui metal de o puri
tate deosebită, ceea ce va aduce 
țării un plus de venituri a- 
nuale de 3 milioane dolari.

* Ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Federale a 
Germaniei, Walter Scheel, va 
face o vizită oficială în Marea 
Britanie la 
bruarie, la 
diplomației 
glas-Home, 
în capitala

începutul lunii fe- 
invitația șefului 

engleze, Alee Dmi- 
s-a anunțat oficial 
britanică.

> Nikolai Podgornii, preșe
dintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., va face o 
vizită oficială în Republica A- 
rabă Unită, la invitația 
dintelui R.A.U., Anwar 
anunță agenția TASS.

Nikolai Podgornîi va
cipa, totodată, la festivitățile 
prilejuite de încheierea lucră
rilor de construcție a comple
xului hidroenergetic 
Assuan, care vor avea 
15 ianuarie.

preșe-
Sadat,

parti-

de la 
loc la

hotărîtMarea Britanie a 
să ridice statutul reprezentan
tului său diplomatic în R. P. 
Chineză, numindu-1 pe John 
Denson, în prezent însărcinat 
cu afaceri ad-interim la Pekin, 
în rangul de însărcinat cu afa
ceri titular.

Această hotărîre, s-a declarat 
la Whitehall, „reflectă îmbu
nătățirea constantă a relațiilor 
dintre Marea Britanie și Chi
na".

SCURT
Agenția China Nouă a- 

nunță că, la 7 ianuarie, 4 a- 
vioane militare americane au 
violat spațiul aerian al R. P. 
Chineze. In legătură cu a- 
ceasta, un purtător de cu- 
vînt al Ministerului Afaceri
lor Externe al R. P. Chineze 
a fost autorizat să adreseze 
un avertisment sever.

La Budapesta a sosit de
legația guvernamentală a 
R. D. Vietnam, condusă de Le 
Thanh Nghi, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidu
lui Celor ce Muncesc din Viet
nam, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.D.V.

-.*» Presa portugheză relevă 
că peste o treime din bugetul 
de stat al Portugaliei pe anul 

este rezervată întreținerii 
forțelor armate și aparatului 
represiv. O parte apreciabilă 
a așa numitelor „alocații excep
ționale" va servi ■ la acoperirea 
cheltuielilor legate de înă’bu- 
șirea mișcării de eliberare na
țională din Africa.

♦ Președintele Republicii 
Zambia, care deține și func
ția de șef al guvernului, a 
procedat vineri la o rema
niere a cabinetului său. In 
baza unui decret preziden
țial, a fost înființat Minis
terul pentru problemele mi
niere și dezvoltării, în frun
tea căruia a fost numit 
Humphrey Mulemba. Pe de 
altă parte, Ministerul pen
tru problemele orientării na
ționale a fost desființat, iar 
titularul său, Justin Chimba, 
a fost numit ministru al co
merțului și industriei.

larnâ grea
BUDAPESTA 8 — Corespon

dentul Agerpres, Al. 
transmite: Rigorile
ierni, considerată pe drept cu- 
vînt ca neobișnuită, nu au oco
lit nici Ungaria.

După cum anunță institutul 
meteorologic, de la 23 decem
brie și pînă în prezent, stratul

Pinten, 
acestei

♦ Aproximativ 10 000 de 
muncitori de pe o serie de plan
tații de banane din zona lacu
lui Maracaibo, din Venezuela, 
au declarat grevă.

♦ Armando Cossutta, mem
bru al Direcțiunii Partidului 
Cbmunist Italian, a făcut o 
vizită la Havana, unde a avut 
convorbiri cu conducători ai 
Partidului Comunist din Cuba, 
anunță ziarul „L’Unita".

MONTREAL 8 (Agerpres). — 
Au fost stabilite datele la care 
vor începe procesele intentate 
persoanelor acuzate de ucide
rea, în octombrie trecut, a mi

nistrului muncii din guvernul 
provinciei Quebec, Pierre La
porte. Paul Rose, unul 
inculpați, va fi adus în 
instanței la 25 ianuarie, 
fratele său, Jacques Rose, 
ceilalți doi membri ai celulei 
Frontului pentru eliberare i 
Quebec-ului, care l-au răpit pe 
fostul ministru (Francis Simard 
și Bernard Lortie), la 8 fe
bruarie. In cursul anchetei e- 
fectuate de poliție, cei patru au 
mărturisit, în cele din urmă, 
că sînt autorii asasinatului.

dina-e 
fața 
iar

Și

< Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri 
R. D. Germane, l-a primit 
pe Stefan Jedrychowski, 
nistrul afacerilor externe 
R. P. Polone, aflat într-o vizită 
în R. D. Germană. Cu acest 
prilej, au fost discutate proble
me legate de colaborarea eco
nomică și tehnico-științifică 
dintre R. D. Germană și R. P. 
Polonă. q

al
Joi 

mi- 
al

♦ Reprezentanții guvernelor 
R. P. Polone și Franței au 
semnat, la Varșovia, protocolul 
cu privire la schimburile de 
mărfuri și colaborarea econo
mică și industrială dintre cele 
două țări pe anul 1971.

în Ungaria
a atins 
80(1 de 
de oa-

de zăpadă la Budapesta 
93 de centimetri. Circa 
camioane și peste 3 500 
meni lucrează fără întrerupere
la descongestionarea arterelor 
de circulație ale orașului, dea
supra cărora au căzut peste 13 
milioane metri cubi de zăpadă.

Bombardierul 
a explodat...

NEW YORK 8 (Agerpres).
— Un bombardier american 
de tip „B-52" s-a prăbușit joi 
noaptea în apele lacului 
Micuigan, in cursul unui 
zbor de rutină. La bordul a- 
paratului se aflau nouă mili
tari, care, după toate pro
babilitățile, și-au pierdut via
ța. Potrivit unor martori 
oculari — accidentul s-a 
produs în apropierea maluiui
— bombardierul a explo
dat cînd a ajuns Ia suprafa
ța lacului.

254 mineri din S.U.A. 
și-au pierdut viața 
în 1970

WASHINGTON 8 (Ager
pres). — Numărul victimelor 
accidentelor din minele de 
carouni din S.U.A. a cres
cut în 1970 cu 25 la sută, 
deși acesta este primul an în 
care a intrat în vigoare o 
nouă legislație de securitate 
a muncii în industria car
boniferă, considerată drept 
foarte severă. Potrivit date
lor oficiale, 254 de mineri 
și-au pierdut viața în acci
dentele de acest fel din 
1970, în comparație cu 203 
cîți au pierit în anul pre
cedent.

Calculator electronic 
în ajutorul 
unui naufragiat

MOSCOVA 8 (Agerpres). 
— Un marinar naufragiat, 
aflat singur pe un ponton 
desprins de navă de un pu
ternic uragan, a fost salvat 
cu ajutorul unui... calculator 
electronic. Vizibilitatea 
trem de redusă . a făcut 
eșueze toate tentativele 
a găsi pontonul ce 
în larg, la sute de 
țărmul peninsulei 
Kamciatka. Atunci 
curs la serviciile calculatoru
lui în care au fost introduse 
date despre viteza și direc
ția vîntului și curenților. Cu 
o extremă precizie, mașina 
a stabilit coordonatele pon
tonului în momentul dat. In 
acest mod, pontonul, pe care 
marinarul și-a petrecut șase 
zile în larg, a putut fi re
cuperat și remorcat de o 
navă de salvare.

ex- 
să 
de 

rătăcea 
mile de 

sovietice 
s-a re-

Ca-n filme...
NEW YORK 8 (Agerpres). 

— Cinci indivizi au pătruns 
în clădirea ziarului ..New 
York Post", reușind să fure 
190 000 de dolari. Atacul s-a 
desfășurat potrivit unor ca
noane devenite clasice în 
scenariile filmelor ambri-a 
ne : au fost folosite mas-ni 
blindate, măști, arme auto
mate, s-a deschis foc de a- 
vertizare si pentru acope
rirea retragerii.

S-au ciocnit...
SEUL 8 (Agerpres). — In 

largul portului sud-coreean 
Yosu s-au ciocnit joi un feri
bot și o șalupă, Ia bordul 
cărora se aflau aproximai iv 
100 de pasageri. 25 de per
soane și-au pierdut viața, iar 
alte 20 sînt date dispărute.

Catastrofă aeriană
ANKARA 8 (Agerpres). — 

Trei piloți turci și-au pierdut 
viața într-o catastrofă aeri
ană care s-a produs deasu
pra părții nord-vestice a Tur
ciei. Accidentul s-a produs 
din cauza funcționării defec
tuoase a comunicațiilor raifto.

Pentru eliberarea
lui Bucher...

RIO DE JANEIRO 8 (A- 
gerpres). — Răpitorii diplo
matului elvețian Giovanni 
Enrico Bucher au făcut să 
parvină autorităților brazilie
ne o listă cu numele altor 
patru deținuți politici care 
ar urma să fie puși în liber
tate în schimbul eliberării 
ambasadorului răpit. După 
cum se știe, organizația ile
gală braziliană, în mîinile 
căreia se află Bucher, condi
ționează punerea lui în li
bertate de eliberarea a 70 
de deținuți politici. Cum gu
vernul nu a acceptat elibe
rarea unora dintre aceștia, 
răpitorii au venit cu noi pro
puneri, înlocuind persoanele 
a căror eliberare este refu
zată.
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