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La fel ca în toate colectivele 
de muncă, în toate ramurile 
producției materiale, cincinalul 
de curînd încheiat a pus sar
cini multiple și complexe de 
realizat și sectorului de ex
ploatare a lemnului pe linia 
gospodăririi raționale a fondu
lui forestier, valorificării inte
grale și superioare a resurse
lor acestuia și creșterii eficien
tei tehnico-economice a între
gii activități. Lucrătorii Unității 
de exploatare a lemnului din 
Valea Jiului, îndrumați îndea
proape și sprijiniți de orga
nele și organizațiile de partid 
și de sindicat, de forurile tu
telare, au înregistrat rezultate 
bune în îndeplinirea sarcinilor 
cincinalului 1966—1970. Prin 
munca lor tot mai bine orga
nizată, lucrătorii forestieri din 
municipiul Petroșani și-au ma
nifestat atașamentul deplin fa
ță de politica Partidului Comu
nist Român, hotărîrei nestră
mutată de a-și aduce continuu 
aportul la opera de edificare 
a socialismului în patria noas
tră.

Cu justificată satisfacție și 
mîndrie colectivul nostru poate 
raporta îndeplinirea principa
lilor indicatori prevăzuți de 
cel de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român. 
Am realizat integral volumul 
mare de investiții prevăzut 
pentru cincinalul care s-a în
cheiat; planul valoric de 63 
milioane lei și de punere în 
funcție s-a realizat în propor
ție de 100 la sută iar planul 
fizic s-a materializat în con
struirea a 135 km de drum 
auto forestier, unui număr de 
18 cabane muncitorești cu 1 720 
mp suprafață locuibilă, 33 km 
drum de tractor, 46 apartamen
te pentru muncitori familiști 
și un modern depozit final în 
localitatea Uricani. De aseme
nea. pentru ușurarea efortului 
fizic al muncitorilor și spori
rea productivității muncii, uni
tatea a fost dotată cu 30 trac
toare UTB, 260 ferăstraie me
canice și 9 încărcătoare meca
nice.

Toate aceste investiții au ri
dicat valoarea mijloacelor fixe 
cu încă 25 milioane loi, reve
nind în prezent 1 500 lei mij
loace fixe pe mia de lei pro
ducție marfă, cît și mărirea 
unor indicatori sintetici. Efortul 
acestor investiții, la care s-a

vs.

Timpui petrecut în Petroșani 
și în Valea Jiului reprezintă 
pentru mine cei mai frumoși 
ani ai vieții mele de învăță
tor și întotdeauna m-am stră
duit să corespund cît mai bine 
chemării mele de învățător al 
poporului din Valea Jiului 
unde am muncit 17 ani de 
școală în timpul cînd s-a pus 
baza invățămîntului românesc 
în această regiune (...)". Aceste 
rînduri, sunînd ca o profesiune 
de credință, sînt Inserate de 
învățătorul Gheorghe Ittu în al 
său curriculum vitae.

Zilele trecute, în Lonea, am 
dat de urma unui manuscris 
prețios : un registru volumi
nos, cîntărind cîteva kilograme, 
cuprinde mai multe numere 
manuscrise ale revistei „Școala 
noastră" redactată de un ve
nerabil înaintaș al învățămin- 
tului din aceste locuri, învă
țătorul Gh. Ittu. Născut la 14 
iunie 1884 în comuna Vale, 

adăugat perfecționarea conti
nuă a organizării producției și 
a muncii și ridicarea nivelului 
de oalificare a cadrelor, s-a ma
terializat, în primul rînd, în 
creșterea productivității muncii 
— factor hotărîtor în dezvolta
rea economiei forestiere. Față 
de o creștere de 31,4 la sută 
cît a fost prevăzut în Direc
tivele celui de-al IX-lea Con
gres al P.C.R., pentru sectorul 
forestier, la unitatea din Pe
troșani s-a realizat în cincinal 
o creștere a productivității 
muncii de 35,6 la sută. La în
scrierea realizărilor pe o tra
iectorie continuu ascendentă, 
la indicatorul respectiv, au 
contribuit o serie de factori ! 
înlocuirea utilajelor vechi și u- 
zate, introducerea noului, or
ganizarea superioară a produc
ției și a muncii ș.. a. In cin
cinalul care a expirat s-a pus 
un accent deosebit pe dotarea 
cu utilaje, ceea ce a permis 
mecanizarea în proporție de 95 
la sută la operațiunea doborît- 
secționat, 80 la sută la faza 
apropiat, 100 la sută la încăr
catul mecanic în vagoane a 
lemnului rotund și 38 la sută a 
lemnului despicat.

Prin construcția drumurilor 
auto pe văile principale și pe 
coastă s-au redus distanțele de 
scos-apropiat care ocazionează 
cele mai costisitoare cheltuieli 
de producție. Așa de exemplu 
drumul de coastă din Stolojoaia 
a înlocuit 7 funiculare Wyssen 
și 1 funicular Mîneciu, redu- 
cînd distanța de apropiat în 
medie cu 400 m. Tot prin con
strucția drumurilor auto s-au 
deschis noi bazinete forestiere ca 
Strîmbu, Șașa, Sălătruc, Aușel, 
Preoteasa, Sterminosu, Cîndre- 
șu, Bîrlogu etc. — cu un vo
lum de masă lemnoasă de 
380 000 mc, aceasta fiind o bază 
de plecare pentru producția din 
planul cincinalului 1971—1975. 
A fost de asemenea extinsă 
10(5 la sută metoda exploată
rii în trunchiuri și catarge, 
față de anul 1964, cînd această 
metodă era folosită numai în 
proporție de 48 la sută.

Este important să arătăm că 
volumul de masă lemnoasă pu
să în valoare pentru exploata
re, anual a crescut cu 17 la 
sută, în timp ce producția glo-

(Continuare în pag. a 3-a)

din județul Sibiu a fost unul 
dintre devotații profesiunii de 
învățător, un înflăcărat patri
ot care a văzut în școală un 
mijloc eficace de educare a 
poporului, de progres și civili
zație. Colaborator la vechi pu
blicații („Plaiuri hunedorene", 
„Foia 'poporului" din Sibiu, 
,,Dacia-traiană", „Renașterea",

și învățătorul său
„Puiul calicului", „Graiul mun
citorului"), ne apare din în
semnările sale îngrijite ca o 
figură de autentic cărturar, 
coborînd parcă din stirpea 
vechilor cronicari, aplecat cu 
devoțiune asupra profesiunii 
sale.

Printre însemnările sale se 
află informații prețioase des-

INSTANTANEE I
Intr-un stadiu de realizare 

avansat se află verificările 
în cadrul lucrărilor de mon
taj al instalației de extrac
ție a puțului principal E. M. 
Dîlja. Imediat după 20 ianua
rie a. c. urmează ca insta
lația respectivă să intre în 
probe, în rodaj mecanic. La 
acest obiectiv depun o acti
vitate susținută — și facem 
evidențierea că lucrează bine 

4— echipele sîrguincioase de 
lăcătuși-montori (Mihai Ratz) 
și de electricieni (Vaier Gro- 
șan), coordonate cu pricepere 

Ide maistrul Carol Ritzi. Mai 
. este de k menționat faptul că 

—în graficul inițial termina
rea verificărilor era preco
nizată pentru 31 martie 1971, 
dar gîndul că instalația de 
extracție în cauză va con
tribui la sporirea producției 
de cărbune a minei i-a mo
bilizat pe oamenii șantieru
lui, i-a însuflețit în iniția
tiva lăudabilă de devansare 
a lucrărilor.

Gata pentru probe !...
Importanța deschiderii u- 

nor noi orizonturi pentru 
creșterea capacității de ex
tracție a Exploatării minie
re Paroșeni i-a animat și pe 
muncitorii mentori din echi
pa lui Dumitru Costică, pe 
maistrul Ervin Wiesenmayer, 
din cadrul lotului de aici. In

V

Întîlniri
Comitetul U.T.C. de la E. M. 

Lupeni a definitivat un plan 
cu acțiunile ce se vor desfă
șura în perioada premergătoare 
aniversării semicentenarului 
P.C.R. încă de acum două săp- 
tămîni, în toate organizațiile 
de bază U.T.C. de. la mină, au 
avut loc întîlniri între uteciști 
și secretarii de partid.- In aces
te întîlniri au fost evocate e- 
pisoade din lupta partidului în 
ilegalitate. La întîlnirile care au 
avut loc în cadrul organizații
lor nr. 2, 3, 4, 6, 7, 11 și 12 
au participat peste 400 de ute
ciști.

pre Valea Jiului, despre invă- 
țămîntul din această parte a 
țării. A fost un intelectual pă
truns pînă în fibrele tainice 
ale sufletului de misiunea și 

ȘCOALA

responsabilitatea lui atît față 
de timpul său cît și față de 
generațiile care s-au succedat. 
Cu minuție cronicărească și-a 
adunat gîndurile în pagini e- 
xemplare care ne vorbesc des
pre oameni și locuri de acum 
o jumătate de secol.

Confruntînd informațiile orale 
cu izvoarele scrise, învățătorul

la 
începui 
de an

La loturile 
și în punctele 

de lucru ale 
șantierului 

Valea Jiului 
al T.C.M.M.

momentul de față este gata, 
în vederea începerii probe
lor, instalația de extracție a 
puțului auxiliar, care are ca 
termen scadent mijlocul lui 
martie. Acum însă, în func
ție și de posibilitățile de a- 
sigurare cu energie electrică 
din partea beneficiarului, o- 
biectivul poate să fie predat 
cu cca. o lună înaintea datei 
prevăzute pentru punerea în 
funcțiune.

„Foto- Seară
son" cultural-

Astăzi, la ora 18, în sala de 
lectură a Casei de cultură din 
Petroșani este organizată o 
proiecție de diapozitive color — 
„Foto-son“. In continuare, de 
la ora 19, va avea Ioc o în- 
tîlnire tematică „Sfaturi pentru 
tinerele fete“ susținută de L. 
Teodorescu.

istorică 
Lonea :

azi

Gh. Ittu ne-a lăsat și o schiță 
a invățămîntului din 
„Școala primară de 

stat din colonia Lonea, 
școala primară de stat nr. 2 
comuna Petrila, s-a înființai, 
așa cred, înainte de anul 1864 
sau chiar în acest an. Numă
rul cărții 
topografic 32 ne arată, 
edificiul școlar din Lonea 

funduare 472, nr. 
că 
a

edificat în anul 1864. Mi- 
bătrîni care s-au născut

fost 
neri 
în această colonie ne spun că 
dînșîî aici au umblat la școa- 
ță." De prezent (1828 ? - n.r.) 
se află trei edificii școlare 
(...). Toate aceste edificii sînt 
făcute din piatră și cărămidă 
și acoperite cu țiglă, parte cu 
eternit. In total sint 8 săli de

Pentru extinderea 
preparației Lupeni

In cursul acestui trimes
tru de început de cincinal, 
colectivul de muncă al șan
tierului întreprinde pregătiri 
în scopul atacării lucrărilor 
de exlindere a preparației 
Lupeni. Din momentul în ca
re se a,a finanța studiul teh- 
nico-economic respectiv, va 
putea porni „în plin“ șantie
rul, al cărui proiect de or
ganizai e a și fost elaborat.

Obiective în 
centrul atenției

Pe lotul Livezeni, lucră
rile se desfășoară conform 
planului pentru a se asigura 
intrarea minei în producție 
în anul 1972. Se acordă o a- 
tenție deosebită operațiilor 
executate la stația de sor
tare, la atelierul mecanic, la 
grupul social și la puțul care 
va deschide orizonturi către 
adine. Efectivul lotului este 
condus de Gheorghe Chclaru, 
activitatea de montaj fiind 
îndrumată de ing. Constantin 
Dochiței. Remarcăm calitatea 
lucrărilor realizate de echi
pele de dulgheri și montori 
(Ion Traistă și Miron Nico- 
laescu).

_____ ____ J

. distractivă
Sîmbătă 16 ianuarie,, ora 19, 

Consiliul de conducere al clu
bului sindicatelor din Lupeni 
în colaborare cu comitetul 
U.T.C. de la mină realizează 
o seară cultural-distractivă 
pentru tineret.

A apărut placheta de versuri 
| și proză „Coloane", editată 

de Casa creației populare a 
județului Hunedoara. „Coloa-

„Coloane" I
1 ‘ j

ne" este o densă și revelatoa- I 
re culegere a celor mai sem
nificative producții literare ale 
unor talentați poeți și proza
tori din județ, o parte a lor 
din Valea Jiului.

clasă. Sălile de clasă sînt po- 
dimentate, însă în cele mai 
multe săli de clasă podimen- 
tul este deteriorat dar in fie
care an se fac reparațiile ne
cesare așa după cum ne-a 
putut ajutora Direcțiunea Mi
nelor de Cărbune soc. Lonea".

Aceste informații (cărora le 
vom căuta un suport documen
tar) susțin ideea că învăță- 
mîntul din Lonea are o ve
chime de peste un secol. Din 
revista manuscrisă „Școala 
noastră" se desprinde și un 
tablou social-politic, cultural 
și etnografic al vremii, învă
țătorul Gh. Ittu fiind un ob
servator sensibil, lucid și sa
gace al epocii. Intr-un număr 
viitor al ziarului nostru vom 
informa mai pe larg cititorii 
despre cuprinsul acestui pre
țios document privitor la în- 
vățâmîntul și Valea Jiului din 
urmă cu o jumătate de veac.

Ts.

Străzile, casele, arborii a- 
cestui străvechi oraș de pe 
Olt au reverberații de le
gendă, dar, în și mai mare 
măsură, de patos ccntempo- 
ran. Mă aștept parcă din 
clipă în clipă ca, de unde
va, dinspre codrii împrejmu- . 
itori, să răsară în um
bra clădirilor ce poartă pa
tina vremii chipul vestitului 
Iancu Jianu, al acelui răz
bunător al poporului care a 
haiducit cu peste un veac 
și jumătate în urmă la Sla
tina și prin împrejurimi. Și, 
subit, buzele prind să mur
mure versurile de mult ști
ute : ,,N-ați auzit de-un Ji
an/ De-un Jian, de un ol
tean/ Ce tot umblă prin pă
duri/ Cu doisprezece pan
duri/ Cu ghebea și cu potu
ri/ Și tot prinde la boieri/, 
Și-i curăță de averi ?/...

Precum se știe, aici Ia Sla
tina, Iancu Jianu s-a atașat, 
mai apoi, cu ceata sa. miș-

ț; carii lui Tudor Vladimires-

Intre metronom și proiecția muncii
Inițiativa acestui concurs, 

devenit unanim cunoscut în 
mijlocul tineretului, aparține 
comitetului municipal al 
U.T.C. Locul de desfășurare 
— la toate exploatările mi
niere și preparațiile Centra
lei cărbunelui Petroșani, u- 
nități în care activează un 
mare număr de tineri și, 
unde, cunoștințele lor privind 
normele de tehnica securită

cu, devenind unul din că
pitanii pandurilor.

Orașul de pe Olt, mențio
nat pentru prima dată docu
mentar la 20 ianuarie 1368 
(deci acum mai bine de șa
se secole) în privilegiul co
mercial acordat de Voevo- 
dul Vlaicu I negustorilor 
brașoveni are, în realitate, un 
trecut mult mai îndepărtat. 
Descoperirile arheologice a- 
testă prezența omului pe a- 
ceste meleaguri încă din pa
leolitic. Cu timpul, localita
tea a luat dezvoltare, a de
venit pe 
județului 
scaun", 
zile, nu 
teșii că 
poeți cum au fost Barbu Pa
ris Mumuleanu și Ion Minu- 
lescu, oameni de înaltă cul
tură ca Petre S. Aurelian, 
ajuns președinte al Acade
miei Române. Slătineanu Th. 
Dobrescu — unul din pio
nierii aviației românești — 
a brevetat încă în 1908 un

la 1 500 capitala 
Olt și „cetate de 
Străbătîndu-i stră- 
poți să nu-ți amin- 
Slatina a dat tării

ții muncii trebuie permanent 
îmbogățite.

Concursul se va desfășura 
în două etape. Prima etapă 
(între 15 ianuarie — 28 fe
bruarie) va cuprinde susți
nerea probelor practice la 
locurile de muncă, pe baza 
unor criterii stabilite de co
mun acord cu conducerile 
tehnice ale unităților miniere

Din inițiativa Direcției ju
dețene a cinematografelor și di
fuzării filmelor, în Valea Jiu
lui este proiectat un ciclu de 
filme documentare despre e- 
fortul constructiv al conduce
rii noastre de partid și de stat 
în politica externă a țării noas
tre. Sînt proiectate filme dedi
cate „Vizitei președintelui Con
siliului de Stat al Repub” ii 
Socialiste România, tovarăul 
Nicolae Ceaușescu în Franța” 
și „Vizitei președintelui C ;i- 
iiiilui de Stat al R.S.R. în . s- 
tria"; „Note de drum — Afri
ca ’70", acesta legat de vizita 
ministrului de externe al țapi 
noastre, Corneliu Mănescu, în- 
tr-o serie de țări africane. Fii-

OALĂ DE

FC-ILIM
mele, cti o remarcabilă cali
tate artistică a imaginii, ilus
trează principiul ordonator al 
politicii țării noastre de a se 
stabili și dezvolta relații bila
terale și contacte directe cu 
toate țările, dînd prilejul spec
tatorilor să cunoască realită
țile economice, sociale și cultu- 
ra’e din țările respective.

Acest important ciclu de fil
me a rulat la cinematografele 
din Lupeni și Vulcan — pre
cedate de- succinte prezervări 
susținute de activiști de par' id 
și de stat, de cadre didactice 
— suscitînd în rîndul specta
torilor un viu și susținut in
teres. Vor fi prezentate, în con
tinuare, în Valea Jiului după 
următorul program : Aninoasa 
(15 ianuarie). Petroșani (16—17 
ianuarie), Petrila — Lonea (18 
ianuarie). Reținem această ini
țiativă a D.J.C.D.F. Deva ce tre
buie continuată periodic cu ast
fel de filme, instructive și bo
gate în conținut.

imit „apa- 
orașul de 
asemenea, 
muzician 

acela al 
dramaturg Eugen

avion pe care l-a n 
rat de zburat" ; de 
pe Olt e legat, de 
numele marelui 
Dinu Lipatti, ca și 
celebrului 
Ionescu.

Dar, ca și majoritatea ce
lorlalte așezări urbane de 
provincie, Slatina a continuat 
să fie, pînă la eliberare, un 
tîrg modest, un loc unde ,,nu 
se întîmpla nimic". O așeza
re urbană cu economie de 
tip rural, cu o industrie 
foarte slabă, aflată în stadiu 
meșteșugăresc. Singurele în
treprinderi mai răsărite e- 
rau o fabrică 6e cherestea, 
cu 200 de muncitori, și o 
moară...

...Blocuri cu mai multe e- 
taje și frumoase alte con
strucții edilitare („ca la Bu
curești" — cum îmi spunea 
cu mîndrie un localnic) dau 
centrului orașului actual o

i

Nicolae POP

și serviciile de protecție a 
muncii. In cea de a doua e- 
tapă va avea Ioc întrecerea 
teoretică, în fața metrono
mului.

Cîștigătorilor li se vor a- 
corda premii în obiecte.

Ca și în anii precedents se 
pare că acest concurs se va 
bucura de o largă participare 
a tinerilor.

e 
ta

■■

■

• Sesiunea comisiei mixte guvernamentale româno-franceze de la Paris
• Conferința primilor miniștri ai Commonwealthului • Faptul divers pe

glob • Pe scurt
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Mineritul nu este o meserie 
pasageră. Despre acest adevăr 
ne-am convins de fiecare dată 
cînd a trebuit să adnotăm 
date biografice ale unor mi
neri, privind vechimea lor în 
subteran : 5 ani, 10 ani, chiar 
20 de ani sînt valori ale tim
pului în care s-au condensat 
mii și mii de eforturi, de fapte 
și realizări.

Mineritul nu este pasager.

' CINSTEA,
DISCIPLINA,

EXIGENTA,
trăsăturile unui comunist

Ne-am convins de această rea
litate cunoscîndu-1 pe Dumi
tru Milea, unul din minerii 
de bază ai minei Vulcan. Dis
cuția — purtată la sfîrșitul 
uneia dintre primele zile de 
muncă din acest an — s-a 
înfiripat, repede, interl-euto- 
rui dovedindu-se un bun par
tener de convorbire, în fața 
căruia reporterului i-a fost 
imposibil să adnoteze în în
tregime gîndurile și ideile 
vehiculate.

— E grea meseria de miner, 
Dumitru Milea ?

— Pentru cine o cunoaște, 
nu e grea.

— Dacă v-ați afla din nou 
Ia 25—30 de ani, Ce meserie 
v-ați alege ?

— Aceeași meserie, dar aș 
persevera mai mult pe linia 
calificării. M-aș face maistru 
minier.

— Be cînd lucrați în mină ?
— In 4 august 1957 m-am 

angajat la mina Vulcan în 

cadrul sectorului IV. Am ur
mat • școală de calificare, 
apoi am fost transferat la 
sectorul II unde, din 1961 pl- 
nă acum patru zile, am con
dus o brigadă. De patru zile 
lucrez din nou în sectorul In 
care m-am angajat.

— Am aflat împrejurările 
in care s-a produs această 
revenire Ia sectorul IV. Ne
cesitățile minei o cereau...

— Da, am fost chemat la 
conducere, m-au criticat, m-au 
lăudat și iar m-au criticat. 
In cele din urmă m-au con
vins să preiau un abataj fron
tal în sectorul IV. E drept că 
locul de muncă arăta jalnic, 
nu era întreținut cum trebuie. 
Apoi, zilele de repaus de la 
sfîrșitul anului au adăugat și 
ele cîteva neajunsuri. Dar 
l-am pus repede la punct cu 
ajutorul ortacilor, ba am obți
nut și un randament de 10 
tone în cărbune. Brigadierul 
pe care l-am schimbat reali
za, în medie, 5 tone pe post. 
Astfel, în patru zile am acu
mulat un plus de vreo 700 
de tone.

— Cum se explică această 
metamorfoză ?

— In general vina re
zultatelor slabe o poartă 
organizarea defectuoasă a lu
crului. Minerii sînt buni, știu 
să se mobilizeze. încă nu,,i 
cunosc bine pe toți dar des
pre unii m-am convins că sînt 

strașnici. Gheorghe Beșliu de 
le dirijare ca și Ursan, Țigler 
seu Cobleschi, sau Vasile Bo- 
dea, Aurică Nițu, Constantin 
Mitrin, Traian Șerban, Bulbu
cau, Varga, Pop, toți sînt buni. 
Bineînțeles, la fel sînt și șefii 
de echipă cu care am venit 
de la sectorul II; ei mă ajută 
foarte mult.

— Ce vă supără mai mult 
la locul de muncă 7

— Indisciplina. Sînt încă 
mulți angajați dintre cei ti
neri care nu se prea îndeam
nă la muncă. Ăștia sînt și 
neascultători. Chiar azi am 
avut e discuție cu unul din
tre ei. L-am trimis la mais
tru să-i dea de lucru în altă 
parte. In brigada noastră n-au 
ce căuta chiulangiii.

— Se spune despre dv. că 
sînteți prea autoritar, prea e- 
xigent...

— Această afirmație nu o 
fac nicidecum cei disciplinați. 
Ei mă ascultă, îi ascult și eu 
întotdeauna,, căci am nevoie 
de sfaturile lor.

— De cînd sînteți membru 
de partid ?

— Din 1961. De atunci am 
avut ambiția să nu rămîn 
niciodată cu brigada sub plan. 
Și ambiția o am și pe mai 
departe. Realizarea planului 
este o mare satisfacție pentru 
fiecare comunist.

— Cum se evidențiază Ia 
locul de muncă un miner, 

membru de partid, față de 
ceilalți ortaci ai săi ?

— Minerul care este și co
munist înțelege mai bine si
tuația complexă a brigăzii. 
El intervine, are inițiativă, 
lucrează din convingerea că 
trebuie să realizeze ceva pen- ' 
tru brigadă, pentru colectiv. 
Intervine și execută remedieri 
fără ca cineva să i le ceară 
în mod expres — și acesta 
este exemplul cel mai Simplu 
al conștiinței sale avansate, 
conștiință care are ca suport 
o pregătire politică superioară 
nemembrilor de partid.

— Aveți vreun reper pen
tru un eventual bilanț al ac
tivității dv. de comunist ?

— Am format și recoman- ' 
dat să fie primiți în rindurile 
membrilor de partid un nu
măr de 9 mineri.

— Bilanțul ca șef de bri
gadă ?

— Am sprijinit calificarea 
la locul de muncă a unui 
număr de 18 mineri. Dintre 
aceștia, trei mineri au deve
nit șefi de brigadă. Atunci 
cînd ei obțin realizări fru
moase mă bucur și eu ca și 
cînd aș fi contribuit direct 
la obținerea lor.

— Deci și In acest domeniu 
v-ați manifestat exigența. încă 
trei întrebări despre... viitor. 
Cu ce gînduri ați intrat în 
noul cincinal, în calitate de 
comunist ?

— Să pregătesc cît mai 
mulți tineri pentru a intra 
în rindurile partidului.

— In calitate de șef de bri
gadă ?

— Să calific cît mai mulți 
tineri.

— Bănuiesc răspunsul la 
cea de-a treia întrebare...

— Bănuiesc și eu întreba
rea. Răspunsul e acesta : 
să-mi educ copiii așa cum am 
fost educat și eu, după prin
cipiile cinstei, flisciplineiSfyî ,e-, 
xigenței.

M. IONESCU

înd această Julietă mo
dernă — Paulina T. — 
a citit, sau a ascultat, 
lecția profesorului ei de 
literatură despre cealal
tă Julietă — cea ade
vărată — care, din bal
conul casei, lăcrima as- 
cultînd nemuritoarele 
declarații de dragoste 
ale lui Romeo, cu sigu
ranță nu s-a gîndit că 

și ea va ajunge, într-o noapte 
cu lună plină, pe un balcon și, 
mai ales, nu a anticipat ce va 
face o dată ajunsă atît de sus. 
Intr-o postură diametral opusă 
suavei eroine, Paulina nu a 
fost întîmpinată pe balconul 
cu pricina nici de Romeo, și 
nici de vreun alt îndrăgostit.
ci de cîțiva oameni necunos
cuta aflați pe balconul vecin, 
care i-au întins brațele ajutîn- 
d-o să scape de amenințările 
unor huligani în apartamentul 
cărora intrase după ce în prea
labil și-a șu.-.s irumos pamu- 
fii la ușă. Așa cum îi stă bine 
unei fete cuminți. Așa cum au 
învățat-o, desigur,' părinții, a- 
casă.

Paulina T. — în vîrstă de 
19 ani — se plimba cu priete
na ei, Magdalena T. (15 ani), 
prin Vulcan, amîndouă aflîn- 
du-se în așteptarea trenului 
care să le ducă acasă, undeva 
lîngă Tg. Jiu. Doi băieți 
„curtenitori" le-au admirat ba 
din față, ba din profil, însoțin- 
du-le discret în plimbarea lor, 
comentînd ca pe un fapt di
vers că „fetele nu sînt din 
Vulcan". Intrigate de cunoștin
țele atît de vaste ale băieților, 
fetele i-au oprit, întrebîndu-i 
cum și-au dat seama că nu
sînt localnice. Din vorbâ-n 
vorbă au recunoscut că sînt de 
la țară, mărturisindu-le băie
ților că așteaptă trenul de ora 
19. Apoi s-au despărțit... De 
grupul fetelor s-a mai alăturat, 
o prietenă, Elisabeta V. (15 
ani), din Vulcan, împreună eu 
care s-au îndreptat, în sfîrșit, 
spre gară. In apropierea aces
teia. băieții (erau și ei, de a- 
ceastă dată, trei la număr) au 
apărut pe neașteptate în fața 
fetelor, spunîndu-le despre tre
nul de ora 19 ceva foarte con
fuz, că a fost anulat, că nu 
mai circulă sau a plecat mai 
devreme, într-un cuvînt suge- 
rîndu-Ie că dacă vor să ajungă 
acasă pot să le ajute ei pen 
tru că. și așa, „au de făcut un 
drum la Tg. Jiu cu un Opel 
negru".

— Veniți pînă la mine acasă,

Un ceai dansant la tare...
NIMENI N-A DANSAI

să-i spun mamei că plecăm la 
Tg. Jiu, li s-a adresat unul 
dintre băieți.

Pentru a spulbera orice bă
nuială. băieții au făcut și su
marele prezentări :

— Eu sînt maior, el e loco
tenent, celălalt sergent major.

Credule, fetele i-au • însoțit 
pe necunoscuții proprietari de 
Opel în apartamentul „maioru
lui", încredințate că în ușă 
vor fi întîmpinate de o mamă 
bună și blîndă care își va da 
degrabă consimtămîntul pentru 
folosirea Qpel-ului într-un scop 
atît de caritabil cum ar fi acel i 
de a ajuta călătoarele rămase 
fără tren.

De aici încolo, e ușor de an
ticipat ce s-a petrecut în a- 
partament. Cu excepția unui 
singur amănunt ; falsul maior 
(în realitate un tînăr obraznic 
de 23 de ani. ale cărui veștmin
te îl trădau evident pe huli
gan) a deschis ușa și. de ne
crezut, mama era acasă 11! Ei 
și-a dat consimțămîntul nentru 
ceea ce a urmat. In soațele 
fetelor ușa a fost zăvorită și... 
s-a terminat cu Opel-ul, s-a 
terminat cu maiorul, de undeva 
a apărut un cuțit, fetele au fost 
bru- cate, trase de păr, îngenun- 
chiate, lovite cu capul de po
dea. într-un cuvînt maltratate 
animalic, de huliganii care și-nu 
dat arama pe față. Mama, re
trasă discret într-una din ca
mere nu a schițat nici un gest 
în apărarea victimelor.. In 
timp ce huliganii erau ocupați 
cu una din prietenele sale, 
Paulina se strecoară pe balcon, 
strigă după ajutor, vecinii o 
ajută să escaladeze ca un ve
ritabil cascador balconul ală
turat. E anunțată miliția care 
intervme cu iuțeală, la timp 
pentru M. T„ prea tî -ziu însă, 
pentru E. V. care plătise deja, 
scump, prețul imprudenței sale.

★
Cu o seară înainte, în același 

apartament, alte fete, altă tra

gedie. Maria C. (în vîrstă ie
18 ani), Elena A. (20 de ani), 
Irina S. și Olga H. (ambele de 
16 ani) au fost invitate de pa
tru huligani (în esență aceiași, 
porecliți Gigi, Gama, Nelu și 
Doru) la cofetărie, au fost tra
tate cu lichior, și cafele. După 
ce s-au împrietenit mai bine, 
Doru i-a invitat pe toți la 
el (aceeași placă : e și mama 
acasă!) să nsr’lte muzică și 
să danseze. Pentru a ne face o 
idee despre ușurința cu care 
a fost acceptată invitația, n- 
mintim doar declarația dată 
de tînăra E. A., cea mai matu
ră dm’re ele. de profesie asis
tentă medicală :

— Am vrut să văd cum a- 
rată <la'’«nn+ că. nu
mai văzusem niciodată.

Mama le-a deschis usa. fc- 
to’e și-au șters frumos panto
fii, convinse că trec pragul 
..... ; «’••se onorabile. In pro
gramul ceaiului-dansant. licoa
rea medicinală a fost î-tocui- 
tă cu coniacul, iar dansul cu... 
bestialitățile : bătaia. tortura, 
violul.

încercăm să desprindem pe 
firul greșelilor săvîrșite de 
cele șapte tinere, lacuna care 
atîrnă cel mai greu în imagi
nara balanță cu care cîntărim 
astăzi, în al treisprezecelea 
ceas, gradul lor de educație. 
Neștiința ? Nu credem. O tînăra 
de 20 de ani nu poate afir
ma că nu știe ce e un ceai- 
dansant : o altă tînără de 19 
ani nu înghite cu una. cu două 
povești despre un Opel ; fie el 
și ne"ri>. care arjare la un mi
nut după ce (să zicem) ar fi 
acceptat povestea despre un 
tren ce tocmai dispărea din 
circulație. Două fete care se 
plimbă nevinovate, nu acos
tează băieți, exprimîndu-și 
mirarea pentru perspicacitatea 
lor de a deduce că sînt pro
vinciale. Trei fete între 15 și
19 ani se pricep ia faptul că 

trei băieți nu pol să fie avan
sați Ia gradele de maior sau 
locM.cnent înainte de a le miji 
mustața ; șj ciiar dacă nu se 
pricep la vîrsie, cu greu ad
mit coincidența că toți trei 
sînt îmbrăcați civil, tocmai 
cînd au tăcut cunoștință cu ei.

Dorul de aveniură ? In par
te. cremeni ca uu. Opel-ul în
seamnă un mira„, înseamnă 
(pentru unii) idealul de confort, 
de realizare în viață. Ceaiul- 
dansant înseamnă, la rîndul 
lui, un apartament elegant — 
deci același confort — la care 
aspiră toate fetele. E firească 
această aspirație. Dar confor
tul visat se obține prin muncă. 
La douăzeci de ani o tînără 
trebuie să posede cunoștințe 
solide despre viață, ea trebuie 
să știe cum să-și consolideze o 
prietenie trainică cu un băiat, 
pe baza unor afinități recipro
ce din care să nu lipsească 
dragostea sinceră, singura ca
pabilă să-i conducă la înte
meierea familiei. O dată consti- 
tuiți în familie începe munca 
pentru realizarea confortului 
care va fi cu atît mai de preț, 
cu cît va avea un suport mai 
cinstit. Aventura nu poate 
nicidecum să conducă la împli
nirea aspirațiilor amintite : ea 
poate doar să amăgească. Viața 
a scos la iveală numeroase ca
zuri cînd din asemenea aven
turi s-au născut doar familii 
șubrede, destrămate eu repezi
ciune, cu consecințe dintre 
cele mai nedorite. Contrar a- 
cestor lecții destul de amare 
ale vieții, cine cultivă deci, 
spiritul de aventură ? Dar, 
mai ales, cine îl va combate ?

I. MUSTAȚA
N.R. Despre cei patru huli

gani, aflați înaintea iminentu
lui proces, vom relata într-u- 
nul din numerele următoare 
ale ziarului.

La redacție vin multe scri
sori. Din tot municipiul și din 
afara lui. Oameni de diferite 
virste și profesii se adresează 
eu încredere, semnalează pro
bleme de o mare diversitate. 
Fiecăruia trebuie să-i aflăm răs
puns, să-i căutăm cauza și e- 
fectul, să-i elucidăm eventua
lele dedesubturi sesizabile doar... 
printre rînduri. Destule scrisori 
conțin în ele rînduri despre 
familii, despre destrămarea u- 
nor familii, autorii rugîndu-ne 
să le publicăm spre știința se
menilor lor, spre luarea amin
te a acestora, spre revenirea 
la realitate a părților vinovate.

Din noianul de scrisori am 
ales trei, ale căror rînduri am 
vrea să le încredințăm tiparu
lui. In toate este vorba de nă
ruirea unor familii, ca urmare 
a ușurinței ou care unele soții 
și mame au privit viața în doi, 
ca urmare a dorului lor de a- 
ventură, a renunțării la o viață 
ordonată și demnă-, la soți și 
copii, aruneîndu-se în viitoa
rea vieții searbăde, în desfrîu 
și parazitism. Să începem deci :

In urmă cu mai mulți ani, 
Gheorghe Zaharia a părăsit co
muna natală, Pătîrlâgele, de un
deva din Bărăgan, pentru un 
post mărunt la Circul de stat 
din București. După un timp 
și-a dat seama că nu acolo e 
locul lui. S-a gîndit că este 
timpul să-și caute un loc serios 
de muncă, unde să cîștige bi
ne, să aibă o locuință, o fa
milie. L-a atras, ca pe atîția 
alții, mirajul cărbunelui din 
Valea Jiului. A venit aici ho- 
tărît să facă treabă. S-a an

gajat la mina Dîlja și a pornit 
să dea piept cu munții de căr
bune. S-a calificat repede, a a- 
juns chiar șef de schimb. Dorin
țele lui se împlineau. In 1966 s-a 
căsătorit. A primit un aparta
ment confortabil în cartierul 
Aeroport și l-a mobilat cu tot 
ce trebuia. Viața decurgea nor
mal. Exista armonie și bună 
înțelegere. După numai un an, 
însă, soția l-a părăsit plecînd, 
împreună cu fetița ei din pri
ma căsătorie, acasă la părinții 
ei, la Cernavodă. La scurt 
timp a revenit la Petroșani. 
Soțul a suportat cu înțelegere a- 
ceastă escapadă a partenerei 
sale de viață. In 1968 s-a năs
cut acela care ar fi trebuit să 
fie liantul căsniciei lor, care 
ar fi trebuit să dea coeziune 
și durabilitate unui cămin tî- 
năr în care bunăstarea făcea 
progrese vizibile. Dar cînd co
pilul a împlinit 1 an și șapte 
luni, mama lui a pornit din 
nou în aventură. De data a- 
ceasta, ea a îmbarcat toate 
lucrurile dintr-un apartament 
cu două camere, pe care Gheor
ghe Zaharia le agonisise cu 
trudă în anii lui de muncă la 
mină, și s-a oprit din nou la 
Cernavodă. In zadar a încer
cat bărbatul ei s-o facă să în
țeleagă că greșește, că ei au 
de crescut doi co.pii (pe fata 
soției sale, Gheorghe Zaharia 
a iubit-o ca pe propriul copil), 
femeia a rămas neînduplecată. 
Au început drumurile pe la 
judecătoriile din Medgidia, Con
stanța, Petroșani, pentru re
partizarea copilului și împăr
țirea bunurilor materiale.

FEMEILE ASTE
Harnicul miner șef de schimb 

Gheorghe Zaharia ne-a scris 
despre situația sa, iar într-una 
din zilele trecute a venit per
sonal Ia redacție. Și ne-a spus 
povestea lui. Poveste tristă, po
veste amară a unui om înșelat 
în cele mai sfinte idealuri ale 
sale, de propria sa tovarășă 
de viață. „Știu că nu-î o mîn- 
drie pentru mine să mă știe 
lumea prin ce-am trecut, și 

------------------------
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mai știu că nici ziarul nu-mi 
poate aduce soția înapoi, dar 
aș vrea să mediteze alții la 
trista mea situație".

Da, e tristă situația prin ca
re a trecut, și nu a ajuns încă 
la capăt, minerul Gheorghe 
Zaharia. Dar dacă Gheorghe 
Zaharia a venit calm la ziar 
și ne-a expus sincer drama 
căsniciei sale, un alt bărbat a 
venit mînios pe ziar că nu-i 
publicăm scrisoarea, că nu-i e- 
lucidăm „cazul". încercăm să 
facem acest lucru acum. Și, 
pentru relatare să dăm cuvîn- 
tul celui în cauză.

— Eu am avut un prieten 
și coleg de muncă, pe Țură 
Stelian, cu domiciliul în Pe
troșani, str. Independenței, blo
cul 24, scara I, apartamentul 
3. Venea de multe ori la mine 
ca să plec eu el fu motoci
cleta în anumite locuri. In re
petate rînduri, cînd eram în 
schimbul de noapte, prietenul 
Țură își schimba șutul cu alți 
colegi. Nu știam care-1 moți- 

vul. La urmă am aflat că Țură 
mergea la soția mea. Mi-au 
spus prietenii. Țură mai are 
o soție la țară cu care are o 
fetiță de 14 ani, iar la Petro
șani trăia în concubinaj cu alta. 
Oînd a dat de soția mea i-a 
promis că o ia în căsătorie. 
A dus-o la el. Pe concubină a 
dat-o afară. După o săptămînă, 
văzînd că nu-i bine cu trei 
femei și fiindu-i frică și de 
miliție, pe soția mea a mu
tat-o în altă locuință. Și acum, 
M. Elisabeta (soția lui Mihai 
Moldovan — n. n.) merge nu

mai în vizită la el (la Țură 
Stelian — n. n.). M. Elisabeta 
are și un băiat de 6 ani (eu 
soțul său legitim M. M. — 
n. n.) și s-a ocupat și mai 
dinainte cu anturaje cu per
soane străine și a mai fost 
plecată de la bărbat pe ase
menea motive. Aș putea să in
voc aici un impresionant nu
măr de martori.

Și Mihai Moldovan ne în
șiră martorii, ne dă amănun
te... De bună seamă, soția sa 
este vinovată. Este vinovat și 
acel Țură Stelian, aventurier 
de profesie, care a rîvnit cu 
lăcomie la soția prietenului său 
căreia i-a cheltuit banii, iar 
acum a abandonat-o — și nu 
numai ei — dar mai este vi
novat și Mihai Moldovan care 
nu a știut să-și aleagă prie
tenii. Cel mai trist este însă 
că un copil de 6 ani este ex
pus unor situații cum sînt cele 
descrise și e obligat să asiste 
neputincios la scene de con
damnabilă conduită.

Soarta copilului său l-a în
demnat să ne scrie și pe Con
stantin Tomescu, conducător 
auto la secția Bănița a S.T.U.T. 
București. S-a căsătorit în 1968 
cu o fată din Bănița, care, nu 
peste mult, timp, i-a dăruit o 
fetiță. Dar, fire ușuratică, în 
14 iunie 1970, aceasta l-a pă
răsit, a dus fetița la părinții 
ei — care mai au 1Q. copii — 
iar ea a început să vagabon-

A i
deze prin Petroșani. A stat trei 
zile cu șoferul Traian Burada 
de la șantierul 17 C.F.R. Pe
troșani, apoi s-a „încurcat* cu 
șoferul Gheorghe Virdorie, co
leg de-al lui Burada. Și așa 
mai departe. Cine știe cît și 
cu cine încă. Iar în vremea a- 
ceasta o fetiță nevinovată plîn- 
ge, lipsită de afecțiunea părin
ților săi, uneori prea prinși în 
rezolvări sentimentale, pentru 
ca să mai poată avea timp și 
pentru ea.

Iată așadar trei cazuri eu 
multe puncte comune. In toate 
este vorba de părăsirea domi- 
ciliilor de către soții. In toate 
se răsfringe revolta soților — 
poate nu total nevinovați, poate 
prea indiferenți sau exagerat 
de creduli cu soțiile lor. Dar 
din toate, mai ales, răzbate 
cîte un scâncet de copil. Doi 
oameni, doi tineri, și-au unit 
viețile, visind lucruri frumoa
se, fericire și bunăstare. Fruc
tul dragostei lor s-a ivit repe
de. Au apărut copiii; copiii ce
re consolidează familiile, care 
luminează căsniciile, care ani
hilează eventualele neînțelegeri. 
Din păcate, în toate aceste ca
zuri, copiii au fost lăsați deo
parte ca niște fructe putrede. 
Mamele lor refuză să le fre
doneze cîntece de leagăn, să-i 
încălzească la pieptul lor, să 
le spună vorbe frumoase pe ca
re numai mamele știu să le 
spună copiilor lor. Timpul va

trece. Copiii vor crește. Va veni 
ora adevărului. Cum se vor 
uita acești copii în ochii ace
lora care le-au dat viață, dar 
le-au presărat-o de timpuriu 
cu spini ? Nu avem căderea să 
dăm rețete. Ne rezervăm doar 
dreptul — avem de fapt da
toria — de a ne pune aceste 
întrebări laolaltă cu cei trei 
soți, laolaltă cu alți soți și 
cu alte soții, pe care-i chinuie 
dragostea pentru copiii lor, pe Dumitru GHEONEA

— Mamă, dar pe tăticu’ nu-1 luăm cu noi ?
— Lasă, Gigele, o sJ găsim noi tați destui pe unde mergem...

i

care-i dereglează moral și psi
hic comportamentul parteneri
lor lor de viață.

P. S. Credem că aceste rîn
duri vor ajunge și în mîinile 
unei tinere mame din cartie
rul Sohodol — Paroșeni, care 
plutește în nesiguranța pro
priei conștiințe, cu gîndul nu
mai la clipa prezentului.

4

Aventurile unui cavaler... fără strălucire

pe cărările unei vieți
Eroul nostru nu este nici din 

Medgidia, nu este nici achi
zitor la O.R.A.C.A., și nici nu 
s-a îndrăgostit de o... Tanță. 
Eroul nostru este o „persona
litate" aparte. La cei 22 de 
ani ai săi, a absolvit de mult, 
pe viu, cursul... „să ne cu
noaștem patria". Cîte locali
tăți din țară nu l-au ademenit 
cu frumusețile lor... Iar el a 
perseverat. Nu a .stat în nici 
una prea mult. II mîriă dorul 
de a cunoaște. Și 'Cîte (fete) nu 
a cunoscut ! Formulele lui de 
iubire, așternute în scrisori, 
deveniseră clasice, Să spicuim 
împreună din ele :

„Dragă Mari... Sincer spun 
că tu ești prima fată pe care o 
îndrăgesc. De cînd te-am vă
zut numai pe tine te iubesc 
și vreau să fim amîndoi toată 
viața... In viața ta luminoasă

nu s-a putut ivi nici umbra 
unei dureri asemenea cehei 
ce-mi nimicește inima mea. De 
piatră să fie o inimă, este o 
margine..."

„Dragă Susana... Sincer spun 
că tu... De cînd te-am văzut... 
In viața ta luminoasă... De 
piatră să fie o .inimă..." ; 
„Dragă Veronica... Sincer spun 
că... De cînd te-am... In viața 
ta... De piatră să fie..." ; „Dru
gă Lucica... Sincer spun... De 
cînd... In viața... De piatră..." ; 
„Dragă Rodica... dragă Tinuța... 
dragă... dragă... Sincer... De 
cînd... In...“

...Și așa mai departe, la fel 
în fiecare scrisoare, Costel 
își mărturisea prima dragoste, 
care-i ardea sufletul și o por
nea mai departe prin țară.

In 14 noiembrie 1970 a ajuns 
la Uricani. S-a angajat la mină.

A

„IU roz
I s-au asigurat condiții optime 
de cazare : în căminul nr. 2 al 
nefamiliștilor, camera nr. 27, 
împreună cu ortacii săi Gheor
ghe Ancuțescu și Gheorghe 
Lăudatu — băieți de treabă.

Costel se ținea de treabă. 
A scris acasă, la Vaslui, că o 
duce bine, că a reușit să intre 
într-un serviciu, că îi place, 
că a dat peste oameni buni. 
Părinții erau mulțumiți. Duioa
sa lui mamă îi scria printre 
lacrimi : „Dragă Costele...
Ține-te și tu de lucru măcar 
acolo, dacă zici că e atît de 
bine. Nu mai umbla dintr-un 
loc în altul că știi bine cîte 
lacrimi am vărsat pentru tine 
și cît necaz mi-ai făcut. Acum 
închei tot cu lacrimi în ochi 
și te sărut cu drag, a ta 
mamă..." Iar sora sa mai mică,

mulțumită și ea de reușita 
fratelui, îi trimitea rînduri de 
bucurie și îndemn la treabă i 
„...îmi pare bine, Costele, că 
ai reușit să intri și tu într-un 
serviciu, dar vezi că trebuie 
să te ții de el..."

Numai de asta nu-i prea ar
dea lui Costel : să se țină de 
serviciu. Din ziua de 3 de
cembrie, deci la mai puțin de 
o lună de la angajare, a de
cretat că nu va mai merge la 
lucru. Cunoștea și Uricaniul 
așa că trebuia să-și continue 
cursa solitară prin țară. Mai 
avea unele goluri la... geogra
fie. Dar cum să plece îmbră
cat modest cînd avea ațîta 
„dragoste" de întîlnit!... S-a 
orientat însă repede. In timp 
ce colegii săi de cameră erau 
la șut, Costel a trecut la... 
echipare. Și-a pus cămașa, pu
lovărul și paltonul de piele 
ale lui Ancuțescu, haina de la 
un costum al lui Lăudatu, s-a 
privit în oglindă și... s-a văzut 
plecat.

La cei 22 de ani ai săi Con
stantin Bașa colindă hai-hui 
prin țară ; străbate fără ori
zont potecile vieții ; își tulbu
ră, fără teamă și reproș fru
moșii ani ai tinereții. Cine știe 
unde e acum. Cine știe căror

Marii, Susane, Veronici, Lucii, 
Rodice, Tinuțe le așterne rîn
duri de amor, în care-și mărtu
risește cu „sinceritate" prima 
dragoste etc. Dar el nu știe 
cu adevărat ce este dragostea. 
Nu știe, în primul rînd, ce 
este dragostea de muncă, dra
gostea de viață. Intr-o zi. care 
este, probabil, foarte aproape, 
va trebui să răspundă pentru 
aventurile sale. Și nu va uita 
cu siguranță, că a trecut și 
prin... Uricani.

Rindurile acestea, prilejuite 
de un tînăr pasager prin Va
lea Jiului, se potrivesc ca un 
calapod și unor tineri ce tră
iesc în perimetrul municipiului 
nostru și care nu știu altceva 
decît să bată străzile, să frec
venteze cafenelele și bufetele, 
să bea banii lui „babacu", să 
înduioșeze cu lamentări și re
proșuri pe ,.puria“, să priveas
că la „ministe". să scruteze 
viața prin ochelarii lor fumu
rii, prin care văd totul... în 
roz, numai așa cum trebuie 
nu. Nu vom da nume de data 
aceasta, păstrîndu-le pentru un 
viitor material, pe care l-am 
dori amînat, prin fapte demnă 
de laudă, chiar din partea lor, 
a acestor cavaleri fără stră
lucire.
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Ridicarea gradului de 
valorificare a masei lemnoase

(Urmare din pag. 1)

bală s-a mărit cu 23 la sută. 
Diferența de creștere s-a făcut 
pe seama calității, în care scop 
procentul de lemn de lucru de 
fag a crescut cu 39 la sută în 
aceeași perioadă.

Toate aceste acțiuni pentru 
perfecționarea procesului de 
■producție, pentru ridicarea ca
litativă a întregii activități — 
•care reliefează grija partidu
lui și a statului de a dezvolta 
și moderniza economia fores
tieră — au adus cu sine re
zultate financiare îmbunătățite 
la U.E.L. Petroșani. Față de 
11*65, în 1970 s-au obținut mai 
mult cu 11 lei pe mc de masă 
lemnoasă dată în pro
ducție, ceea ce valoric 
reprezintă un cîștig. de peste 
2 milioane lei. Creșterea în- 
tr-o asemenea proporție a ni
velului veniturilor întreprinde
rii este o dovadă certă a fap
tului că lucrătorii forestieri 
din Valea Jiului — ca și cei 
din alte ramuri — și-au în
deplinit cu succes sarcina tra
sată de partid în legătură cu 
sporirea necontenită a eficien
ței activității economice. Și 
colectivul nostru de muncă, 
toți lucrătorii unității, de la 
muncitor la inginer, sîntem ho- 
tărîți să dez.voltăm realizările 
— în special la indicatorii cali
tativi — de a le ridica la cote 
superioare celor realizate în 
perioade anterioare.

Congresul al X-lea al parti
dului a pus în fața economiei 
forestiere sarcini calitative pen
tru cincinalul în care am pă
șit. In 1975 volumul de lemn 
scos din pădurile Văii Jiului 
va fi cu 16 la sută mai mic 
decît în 1970, în timp ce pro
ducția globală scade numai cu 
ti procente, diferența de 10 la 
sută trebuind să fie realizată 
pe seama creșterii calității pro
duselor. Aceasta este o dovadă 
elocventă a orientării activită
ții forestiere spre valorificarea 
superioară a masei lemnoase. 
I’unînd accent pe creșterea gra
dului de valorificare a lemnu
lui de fag, colectivul nostru a 
marcat și pînă acum progrese 
vizibile în ridicarea procentu
lui de bușteni pentru furnire. 
Attest indicator va crește pînă 
5n 1975 cu încă 4 procente față 
de 1970.

O altă caracteristică a pla
nului cincinal 1971—1975 este

economisirea materialului lem
nos, în cazul nostru prin re- ' 
ducerea pierderilor de exploa
tare, prin extinderea instala
țiilor mecanice (funiculare, 
tractoare etc.) care să înlocu
iască pe cele consumatoare de 
lemn (canal, jilipuri etc.). Preo
cuparea noastră și acțiunile 
tehnico-organizatorice oe le ini
țiem în această direcție se în
scriu pe linia recentelor hotă- 
rîri ale Consiliului de Miniș
tri în legătură cu unele mă
suri de raționalizare a consu
mului de material lemnos, ele 
cuprinzînd un ansamblu de mă
suri pentru utilizarea cu ma
ximă eficiență a lemnului în 
toate domeniile, pentru reduce
rea consumurilor specifice și 
substituirea acestuia cu alte 
materiale.

Anul 1971 — primul din noul 
cincinal — pune în fața Uni
tății de exploatare a lemnu
lui din Petroșani sarcini deo
sebit de importante, el consti
tuind baza de plecare pentru 
întreaga activitate din anii ur
mători. Pentru ca această bază 
să fie cît mai consistentă, cu 
un ferment de realizări cît mai 
puternic am acționat intens 
pentru construirea și procura
rea instalațiilor și utilajelor 
necesare, cît și pentru asigu
rarea de stocuri pentru iarnă. 
Tn anul 1970 s-au dat în folo
sință, pentru 1971. 20,2 km
drum auto forestier, 4 cabane 
cu 155 mp suprafață de cazare, 
3 km drum de tractor și s-au 
achiziționat 40 ferăstraie meca
nice, 2 încărcătoare, 2 funicu
lare și 4 tractoare. Da data de 
1 ianuarie 1971, aveam create 
importante stocuri de lemn în 
diverse faze : lemn rotund de 
fag 43 000 mc din care 8 000 
mc la drum auto, iar lemn de 
foc 80 000 metri steri, din care 
40 000 m st. la drum auto. 
In acest an un accent deose
bit va trebui să-l punem pe 
sortarea lobdelor industriale din 
lemnul despicat, deoarece pla
nul la acest sortiment a cres
cut, față de 1970, de la 13 000 
mc la 25 000 mc. De asemenea, 
un efort susținut ni se cere să 
punem pentru realizarea pla
nului de export la celuloză de 
fag, care în 1971 s-a dublat 
față de 1970.

Sarcinile acestui an și ale ac
tualului cincinal, prin comple
xitatea și amploarea lor, soli
cită întreaga capacitate crea
toare de muncă a colectivului

nostru. Sîntem chemați să fo
losim cu randament maxim po
tențialul tehnic de care dis
punem. să ne desfășurăm larg 
și cu eficiență mărită pe fron
tul producției toate forțele 
noastre. Avem ferma convin
gere că, printr-o muncă plină 
de însuflețire, vom reuși să 
obținem în anul 1971 și în toți 
anii noului cincinal noi suc
cese la exploatarea și valori
ficarea lemnului pădurilor, ca
re să amplifice la tonalitate și 
mai înaltă aportul exploatări
lor forestiere din Valea Jiului 
la dobîndirea de realizări e- 
conomice superioare pe ansam
blul municipiului, la asigura
rea combinatelor de industria
lizare și a ramurilor prelucrătoa
re cu cantități sporite de lemn.

Pregătiri 
pgntru bienală
Artiștii plastici amatori 

din Valea Jiului se pregă
tesc pentru bienala de artă 
plastică realizînd lucrări de 
pictură, sculptură, artă de
corativă, metaloplastie, sce
nografie etc„ dedicate semi
centenarului partidului. Pînă 
la 15 februarie vor fi pre
date toate lucrări'e pentru 
faza municipală a bienalei, 
la care pot participa și crea
tori individuali, neînscriși în 
cercurile existente pe lingă 
cluburi sau cămine cultu
rale. Aflăm că pentru discu
ții și precizări în această 
problemă doritorii se pot a- 
dresa artistului plastic Iosif 
Tellmann la Casa de cultu
ră din Petroșani în fiecare 
marți și joi între orele 18—20.

Totul e să te • ști „profila" 
și treaba merge strună. De nu 
credeți întrebați-o pe Dochi- 
țan Margareta, vînzătoare la 
cofetăria din Uricani, pentru 
că dnmneaej și-a dobîndit o 
experiență solidă în această 
privință. Intr-un timp scurt, 
«lupă ce a luat în primire uni
tatea amintită, a reușit să-i dea 
un profil cum nu a mai avu/tj 
din cofetărie cu atmosferă paș
nică și blîndă, în care se putea 
găsi oricînd prăjitura prefe-

Să se 
pună punct!

J
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Elemente
Orașul Vulcan devine tot 

mai frumos prin construc
ția noilor blocuri care schim
bă înfățișarea peisajului ur
banistic și natural al locului. 
Pe zi ce trece, noi valențe 
ale înfrumusețării și gospodă
ririi demonstrează grija edi
lilor față de localitatea renăs
cută aidoma păsării Phoenix 
a,l cărei miracol uimește și 
azi.,

Dar, la Vulcan, există și 
cîteva carențe în domeniul 
gospodăresc care știrbesc din 
farmecul și prospețimea ora
șului. Una dintre acestea 
este iluminatul public. In 
cartierul Coroești, de pildă,

„de decor"
— partea cea mai modernă a 
Vulcanului — stîlpii și cor
purile de iluminat servesc 
doar ca decor pentru o e- 
ventuală ilustrată. Că lucru
rile stau așa. o demonstrea
ză și rândurile următoare tri
mise redacției de cîțiva lo
catari ai acestui cartier: 
„Ne-am bucurat nespus cînd 
au început să se planteze 
stîlpii de iluminat între blo
curi, pe străzi și pe alei. Dar 
nu a ținut mult bucuria noas
tră pentru că, acum nu avem 
lumină. Din luna august 1970 
nu ard luminile; noaptea pes
te tot, este beznă. Am cerut 
să se ia măsuri în această

la Vulcan
privință, dar tovarășii de la 
S.D.E.E., care încasează bani 
pentru iluminatul public, 
n-au rezolvat problema. A- 
leile dintre blocuri și stația 
de autobuz continuă să stea 
în întuneric și doar uzina 
electrică e la doi pași...11

Da, uzina e aproape, edilii 
stau pe bulevard dar blocu
rile din cartierul Coroești 
își trădează prezența numai 
prin revărsarea luminii din 
apartamente. La ce-or fi fo
losind atunci stîlpii cu lămpi 
de neon ?

Poate ca... elemente de de
cor ? 1

C. HOGMAN

Răspundem cititorilor
<9 UN GRUP DE MUNCI

TORI DE LA TERMOCEN
TRALA PAROȘENI : Referi
tor la cele sesizate de 
adresați-vă organelor de 
liție din localitate care 
în măsură să ancheteze
zul' și să dispună măsurile 
de rigoare.

că pentru a vă putea angaja 
la altă întreprindere.

a depăși însă etatea de 25 
ani.

dv., 
mi- 
sînt 
ca-

® IULIANA SZABO, VUL
CAN : Comisia de judecată 
de pe lîngă Consiliul popu
lar orășenesc 
singură in măsură 
lumină în conflictele 
le aveți cu vecinul

MIHAI POPESCU, 
STRADA DIGULUI Nr. 4/6, 
PETRILA : Ca urmare la se
sizarea adresată redacției, vă 
facem cunoscut că, Consi
liul municipal al sindicate
lor Petroșani se va ocupa de 
eliberarea cărții dv. de mun-

Vulcan 
să 
pe 
dv.

este 
facă 
care

•• ALEXANDRU 
LEAC, CIMPA: Vă 
căm că pensia de urmaș cu
venită copiilor se acordă 
pînă la vîrsta de 16 ani sau, 
dacă continuă studiile, pînă 
la terminarea acestora, fără

NIȚU- 
comuni-

•• ION G. VASILE, LU- 
PENI : Ordinea concediilor 
de odihnă se stabilește de 
către conducerea întreprin
derii de acord cu organul 
sindical, eșalonate pe tot 
cursul anului. In cazul cînd 
dv. urmează să efectuați un 
tratament într-o stațiune bal- 
neo-climaterică, așa cum ne 
scrieți, puteți cere să fiți 
programat astfel ca data in
trării în concediu de odihnă 
să coincidă cu aceea a ple
cării la tratament.
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10,00—11,30 Emisiuni - lecție 
pentru lucrătorii din a- 
gricultură.

17,00 Deschiderea emisiunii.
Teleșcoală. Limba ro
mână (clasele IX—X).: 
Drama istorică de la 
Alecsandri la Hașdeu. 
Fizică (clasa a Xll-a), 
Măsuri electrice (I).

18,00 Căminul. Din cuprins : 
Ancheta emisiunii : „Am 
un copil talentat". In
stantanee din cîteva 
sate sibiene.

18,50 Revista economică TV. ■ 
19,10 Tragerea Loto.
19,20 1 001 de seri — emisiu- • 

ne pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară. | 
20,0 Film artistic : „Feldma- | 

reșala" — producție a S 
studiourilor italiene, cu B 
Rita Pavone, Mario Gi- B 
rotti și Francis Blanch». B

21.40 Mai aveți o întrebare ? ®
Inima dumneavoastră 
are șapte vieți ?

22.40 Telejurnalul de noapte. y
B
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înfățișare tînără, elegantă. 
Industria locală, dotată cu 
mașini și utilaje de înaltă 
productivitate, realizează o 
gamă largă de fabricate : 
mobilă, mobilier școlar, lăm
pi fluorescente, cărămizi și 
multe altele. Dar orașul își 
soarbe sevele vigoarei, tă
riei și forței lui contempo
rane din adevărata sa 
inimă industrială, care este 
Uzina de aluminiu — o- 
biectiv intrat în funcțiune în 
anul 1965. Analele vremii 
noastre definesc laconic, dar 
exact și clar, această meta
morfoză atribirindu-i Slati
nei, cu îndreptățit temei, su
pranumele de „Orașul meta
lului alb" Metal indispen
sabil economiei și civilizați
ei moderne, prezent în con
fortul nostru cotidian. sub 
formă de obiecte utilitare 
sau decorative, în industria 
electrotehnică și în cea a 
construcțiilor de mașini, în 
industria aeronautică sau în 
cea legată de zborurile cos
mice. La Slatina producem 
în prezent peste 100 000 tone 
de aluminiu, iar în 1975, vom 
realiza circa 200 000 tone, 
ce sa ce înseamnă colosal fi
nind seama de nivelul zero 
de la care am pornit în a- 
cest domeniu. In halele de 
electroliză, la turnătorie, în 
laboratoare lucrează aproxi
mativ 1 500 de muncitori, 
procesul de producție des- 
fășurîndu-se pe baza unei 
tehnici și tehnologii de nivel 
mondial.

Dimensiunile acestui suiș 
pe verticalele unei impetu
oase dezvoltări ne apar și

anunță CONCURS
ce se va ține în ziua de 20 ianuarie 1971, ora 8, la sediul exploatării, pentru 

ocuparea unui post de

Maistru electromecanic principal subteran
Condițiile de admitere și salarizare sînt cele prevăzute de H.C.M. nr. 

914/1968 și reglementările în vigor

Pentru înscrieri, cît și pentru informații suplimentare, adresați-vă bi

roului personal al exploatării.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •
rată, s-a ajuns la o tavernă în 
care consumul de alcool este 
pe primul plan, tixită de in
divizi pletoși, piliți și dubioși. 
Iar pentru o culoare cît mai 
adecvată, interiorul nu mai 
este luminat decît de un sin
gur bec, slab și confuz. Pro
babil în interesul „intimității11.

Cu a cui permisiune toate 
acestea ? Iată o întrebare al 
cărui răspuns, cetățenii din U- 
ricani sînt tare dornici să-l afle. 
Iar cum respectiva vînzătoare 
nu catadixește să-l dea, e ca
zul să facă un asemenea lucru 
cei ce sînt chemați să o con
troleze. Și aceasta cît mai ne- 
întîrziat I

După sesizarea unor cititori

*

•• La Luebeck s-a desfășu
rat întîlnirea amicală de tenis 
de masă dintre reprezentativa 
Ungariei și o selecționată vest- 
germană. Sportivii maghiari au 
terminat învingători cu scorul 
de 6—0. Iată cîteva dintre re
zultatele înregistrate : Klampar 
— Gomolla 2—0 (21—19, 22— 
20); Jonyer — Jansen 2—0 (24 
-22; 21—16); Judit Magos — 
Edith Wetzel 2—0 (21—11, 21— 
19).

• La Sofia s-a disputat me
ciul dintre echipa locală Aka- 
demik și formația belgiană 
Standard Liege, contînd pentru 
„sferturile11 de finală ale „Cu
pei campionilor europeni11 Ia 
baschet masculin. Bascbetbaliș-

tii bulgari au obținut victoria 
cu scorul de 95—57 (45—25).

In cadrul aceleiași competi
ții, Olimpia Liubliana a întîl- 
nit pe teren propriu formația 
franceză Antibsz pe care a în
vins-o cu scorul de 89—81 
(48—34).

• După disputarea a 11 
runde, în turneul internațional 
feminin de șah de la Celia- 
binsk continuă să conducă 
maestra sovietică Elena Rub- 
țova cu 8—5 puncte, urmată 
de Klara Skeghina — 7,5 punc
te (1), Rimma Bilunova 
(LT.R.S.S.) — 7,5 puncte etc. 
Margareta Juncu (România) o- 
cupă locul opt cu 4 puncte. 
In runda a 11-a, Rimma Bilu
nova a cîștigat la Vesmina Și-

kova, iar Brigitte Hoffman a 
învins-o pe Valentina Kislova. 
Margareta Juncu a remizat cu 
Galina Vinokurova, precum și 
în partida întreruptă din run
da anterioară cu Olga Igna
tieva

• La Vichy s-a disputat re
turul meciului dintre echipele 
J. A. Vichy și Balkan Botev- 
grad, contînd pentru turul II 
al „Cupei Cupelor" la baschet. 
Victoria a revenit gazdelor cu 
scorul de 68—60 (37—33). Cel 
mai bun jucător al învingă
torilor a fost americanul White, 
care a înscris 30 de puncte. 
Echipa bulgară, care în primul 
joc a cîștigat la o diferență 
de 32 de puncte, s-a calificat 
pentru turul următor al com
petiției.

DUMINICA 17 IANUARIE

8,45 Deschiderea emisiunii. 
Gimnastica de dimineață.

9,00 Matineu duminical pen
tru copii — Aventurile 
lui Plum-Plum de Jose 
Geal.

10,00 Viața satului.
11.30 Albumul compozitorilor 

români — Paul Constan
tin eseu.

12,00 De strajă patriei.
12.30 In reluare, Ia cererea te

lespectatorilor. Recital 
Mihaela Mihai. Formația 
..The Golden Gate".

13,00 Inciiiderea emisiunii de 
dimineață.

14,00 Deschiderea programului 
Emisiune in limba ma
ghiară. Județul Harghita 
— la hotarul dintre două 
cincinale (transmisiune di
rectă de la Miercurea- 
Cruck

15.30 Sport: Campionatul eu
ropean de săniuțe. Trans
misiune de la Imst — 
Austria.

lfi.30 Studioul N.
18,00 Unul din doi — Emisiune- 

concurs transmisă din 
sala Casei Centrale a Ar
matei.

19,00 Rapsodia română. Calei
doscop folcloric realizat 
cu concursul artiștilor a- 
matori din județul Mehe
dinți. |

19,20 1001 de seri.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Romania '71 azi — jude

țul Alba.
20.30 Divertisment la Cluj. 

Participă : orchestra Ope-
- rei Romane din Cluj, Or

chestra Casei de cultură 
a studenților, precum și 
numeroși interpreți.

zz,30 Telejurnalul de n-apte.
22,45 Duminica sportivă.
23,00 închiderea emisiunii

LI NI 18 IANUARIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Scena și ecranul.

18.30 Muzică popuiară cu Flo
rida llradu, Maria Pietra
rii, Georgeta Ghinea și 
Petre Săbădeanu.

18,50 Actualitatea in economie.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reflector.
20.15 Roman foileton : Doamna 

Bovary (II).
21,05 Ocolul țării în 8 luni : 

participă echipele repre
zentative ale județelor 
Brașov, Covasna, Harghi
ta și Sibiu. Transmisie 
de la Brașov.

22.15 Drumul lui Tudor — re
portaj închinat unor pa
gini glorioase din timpul 
răscoalei conduse de Tu
dor Vladimirescu.

22.30 Telejurnalul de noapte.
22,40 Telesport. Concurs inter

național de schi — sla
lom uriaș. înregistrare

de la Adelboden.
23,00 închiderea emisiunii.

MARȚI 19 IANUARIE

10,00—11,00 Teleșcoală. Limba 
română — clasa a Vil-a 
Analiza gramaticală. Fi
zică — clasa a VIH-a : 
Efectul magnetic al cu
rentului electric. Istorie 
clasa VIII—XII : Cetăți 
feudale pe teritoriul țării 
noastre.

18,00 Deschiderea emisiunii. A- 
teneu — emisiune de ac
tualitate muzicală.

18.30 Brățara de aur — Emisi
une concurs. Participă ti
neri strungari, construc
tori, radiotehnicieni și 
mecanizatori din județe
le Caraș-Severin, C'Iuj, 
Constanța, Covasna, Dîm
bovița.

19.15 Publicitate.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 România ’71 — azi — ju

dețul Arad.
20.30 Teatru. „Prețul" de Ar

thur Miller (premieră).
22.15 In ritm de dans... cu or

chestra Valențiu Grigo- 
rescu.

22,35 Telejurnalul de noapte.
22,50 închiderea emisiunii.

MIERCURI 20 IANUARIE

10,00—11,30 Emisiuni-Iecții pen
tru lucrătorii din agricul-

pentru 
săptămîna 

viitoare

tură. Cultura sfeclei de 
zahăr.

18,00 Deschiderea emisiunii. U- 
niversal șotron — enci
clopedie pentru copii.

18.30 Cadran internațional.
19,10 Tragerea Pronoexpres.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 România *71 — azi — ju

dețul Argeș.
20.30 Telecinemateca : „Porțile 

nopții" — un film de i- 
maginație, o poveste a 
destinelor.

22,15 Poșta TV.
22.30 Stele ale Operei Româ

ne (Interviziune). Marina 
Crilovici, Ludovic Spiess, 
Nicolae Herlea. In pro
gram duete celebre din 
opere de Rossini, Verdi, 
Puccini.

22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

JOI 21 IANUARIE

10,00—11,30 Emisiuni-Iecții pen
tru lucrătorii din agri
cultură. Cultura tomate
lor (timpurii — vară — 
toamnă, inclusiv indus
trializare), vinetelor, ar
deiului.

18,00 Deschiderea programului. 
Emisiune în limba ma
ghiară.

18.30 La volan — emisiune 
pentru conducătorii auto.

18,50 Viața literară.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Maramureș — țară ve

che — emisiune de lin
elor.

20.30 Film serial — Vidoq (VII). 
21,00 Revista cu trei fete — 30

de minute de umor, mu 
zică și dans cu Melania 
Cîrje, Liliana Tomescu și 
Stela Popescu, secondate 
de Mihai Fotino, Sandu 
Sticlaru, Radu Zaharescu 
și Marius Zira.

21.30 TeJeglob. Oslo —. repor
taj filmat.

22,00 Cărți și idei.
22.30 Telejurnalul de noapte. 
22,45 închiderea emisiunii.

VINERI 22 IANUARIE

10,00—11,30 Emisiuni-Iecții pen
tru lucrătorii din agri
cultură. Creșterea păsări
lor pentru producția de 
carne.

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Teleșcoală : Fizică — ci. 
a XII : Măsuri electrice 
(II). Istorie — el. VIII— 
XII : Unirea principate
lor. Matematică — cl 
a XII : Integrala.

18,00 Căminul.
18,50 România '71 — azi — ju

dețul Bacău.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.

20,00 Tragerea Loto.
20.15 Film artistic — „Un cuib 

de nobili" — Ecranizarea 
celebrului roman al Iui 
Turgheniev. O producție 
a studiourilor Mosfilm 
1969. In rolurile princi
pale Leonid Kulaghin, 
Irina Kupcenko și Beata 
Tyszkiewicz.

22,00 Panoramic științific.
22,40 Telejurnalul de noapte.
22.50 închiderea emisiunii.

SIMBATA 23 IANUARIE

17,00 Deschiderea programului. 
Emisiune în limba ger
mană.

18,10 Publicitate.
18.15 Bună seara, fete! 

Bună seara, băieți!
19.15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Tele-enciclopedia.
20.50 Dragoste, poveste veche 

— Romanțe cu Teodora 
Lucaciu și Valentin Teo- 
dorian.

21.15 Film serial : Incoruptibi
lii. Sfirsitui lui Johnny 
Fortunato.

22,05 Telejurnalul de noapte.
22.20 Haltere : România—Fran

ța. — înregistrare de la 
Ploiești.

22.50 Seara melodiilor îndră
gite. Recital — Margare
ta Pîslaru, cu acomnania- 
mentul formației Savoy.

23,25 închiderea emisiunii.

mai pregnant dacă notăm 
că pe platforma industrială 
a orașului, alături de Uzina 
de aluminiu și în strînsă le
gătură cu necesitățile pro- 
dneerii si prelucrării metalului 
alb pulsează viu alte mari 
obiective în care mii de 
muncitori, tehnicieni și in
gineri își pun în valoare 
potențialul de inteligentă și 
spirit creator: Fabrica de 
produse cărbunoase, intrată 
nu de mult în probe teh
nologice; în țară nu mai e- 
xistă o întreprindere simila
ră nici ca proporții nici
ca dotare tehnică și nici
ca varietate de produse;
aici se vor realiza electrozi
siderurgici grafitați pentru 
cuptoarele electrice, elec
trozi clorosodici grafitați ne
cesari electrolizei clonirii' de 
sodiu, blocuri și plăci cato
dice pentru industria alu
miniului. In apropiere îșf 
înalță zidurile svelte Uzina 
de prelucrare a aluminiului, 
intrată partial în probe teh
nologice. Ea va produce țe
vi pentru irigație și pentru 
alte utilizări, bare, table, 
benzi și folii, o gama variată 
de cabluri electrice, etc. 
dînd în final n producție 
globală anuală de 35 000 
tone.

Tabloul industrial al o- 
rasului e întregit de o fa
brică de tricotaje si bumbac, 
cu o producție anuală de 15 
milioane tricot, o întreprin
dere integrată de fire și »e- 
sături pieptănate cu o pro
ducție anuală de 2000 tone 
fire și 6 milioane m2 țesă
turi. o fabrică de produse 
lactate cu o producție anua
lă de 2 000 tone brînză și 
circa 900 tone unt.

Paralel, întregul județ Olt, 
ai cărui oraș de reședință e 
Slatina, se înscrie în ritmu
ri ridicate de înnoiri, de în
florire economică, socială și 
culturală.

Ca o consecință firească a 
dezvoltării industriale, are 
loc și în cazul Slatinei o ma
re concentrare urbană a popu
lației. Astfel, în răstimpul ulti
milor 14 ani, sporul populației 
orașului a depășit 6 000 de 
persoane. Și, tot ca o con
secință firească, au crescut 
și cresc continuu nevoile de 
locuințe, de confort și de
servire. Așa se face că, în 
partea de sus a Slatinei a a- 
părut noul cartier „Crișan", 
cu străzi aliniate, bloc ri 
moderne, care numără peste 
2 000 apartamente, parcuri și 
spații verzi, cu multe, multe 
flori. Pentru anii ce vin, 
proiectele sînt la fel de în- 
suflețitoare : va fi tradusă in 
fapt schița de sistematizare 
a orașului, iar cartierului _.Ti- 
șan" i se vor adăuga sule 
și sute de noi apartamente.

Am putea trece, oare, cu 
vederea înflorirea vieții spi
rituale pe care o atrage du
pă sine un asemenea salt e- 
conomic spectaculos ? [n 
școlile din Slatina învață 
ciroa 7 000 do elevi (adică, 
la 3 locuitori ai orașului u- 
nu] învață carte), iar peste 
1 200 de muncitori din între
prinderi își ridică nivelul de 
cultură generală la secțiile 
serale și fără frecvență din 
învătămîntul de stat. Apro
ximativ 1 000 de artiști a- 
matori — iubitori ai cîntecu- 
lui și dansului — sînt orga
nizați în numeroase forma
ții corale, de teatru sau 
dans, orchestre, brigăzi artis
tice.

Azi, străvechiul oraș de pe 
Olt, trecut ca întreaga tară 
prin multe furtuni ale isto
riei își trăiește o nouă tine
rețe. E un punct luminos în 
constelația celorlalte orașe, 
el înflorește mereu mai stră
lucitor sub zodia de aur a 
socialismului. De aceea, stră- 
bătîndu-i străzile cu rever
berații de legendă, ești cu
cerit întîi și în:ii de tir*.le <de 
noua sa ipostază, de pulsul 
său viguros și tînăr.
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Sesiunea Comisiei Gustav Husak
și-a încheiat

vizita
ședinței,

în Bulgariade la Paris

se anun-

■r

raport al 
șeful po-

loc 
celei 

Comisiei 
româno-

reliefat 
în 

Consi-

mixte guvernamentale 
româno-franceze

Conferința
primilor miniștri ai
Commonwealthului

PARIS 14 (Agerpres). — Joi, 
a sosit la Paris delegația con
dusă de tovarășul Manea Mă- 
nescu, președintele Consiliului 
Economic al Republicii Socia
liste România, pentru a parti
cipa la cea de-a treia sesiune 
a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-franceze de coope
rare economică, științifică și 
tehnică. Pe aeroportul „Bour
get", delegația română a fost 
întîmpinată de Jean Bailly, 
secretar de stat la Ministerul 
Economiei și Finanțelor, Pierre 
Pelen, ambasadorul Franței la 
București, și de alte persona
lități oficiale franceze. Au fost 
prezenți ambasadorul României 
în Franța, Constantin Flitan, și 
membrii Ambasadei române Ia 
Paris,

In aceeași zi, tovarășul Ma
nea Mănescu a avut o întreve
dere cu Valery Giscard d’Es- 
taing, ministrul economiei și fi
nanțelor al Franței, șeful de
legației franceze la Comisia 
mixtă guvernamentală româno- 
franceză de cooperare econo
mică, științifică 
acest prilej, cei 
tori au discutat 
actual și căile

și tehnică. Cu 
doi interlocu- 
despre stadiul 
de continuă

dezvoltare a cooperării multi
laterale dintre România și 
Franța.

Joi după-amiază, la Palatul 
Luvru din Paris a avut 
deschiderea lucrărilor 
de-a treia sesiuni a 
mixte guvernamentale 
franceze.

Cele două părți au 
importanța vizitei făcute 
Franța de președintele 
liului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, apreciind-o 
ca o nouă etapă remarcabilă 
în evoluția ascendentă a bu
nelor relații dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Franceză. Această vizită a 
oferit noi și importante per
spective intensificării schimbu
rilor comerciale româno-fran- 
ceze, cooperării economice, in
dustriale, științifice, tehnice și 
culturale, care se dezvoltă — 
ca și ansamblul relațiilor din
tre cele două țări — pe baza 
solidă a respectării principiilor 
independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi 
și colaborării reciproc avanta
joase.

Examinind bilanțul activită
ții desfășurate în dorr ariile co
operării economice, științifice

și tehnice dintre România și 
Franța și evoluția schimburi
lor comerciale bilaterale în 
perioada care s-a scurs de la 
cea de-a doua Sesiune a comi
siei mixte guvernamentale ro
mâno-franceze de la București 
(ianuarie 1970), cele două părți 
au luat act cu satisfacție de 
rezultatele obținute. Analiza 
făcută în cadrul primei reuni
uni plenare cu privire la evo
luția acțiunilor de cooperare 
economică, științifică și teh
nică a evidențiat, în același 
timp, condițiile și perspective
le pentru lărgirea relațiilor eco
nomice dintre cele două țări, 
îndeosebi prin punerea în a- 
plicare de noi forme de coope
rare în industrie, tehnică și 
știință.

Lucrările sesiunii continuă, 
pe grupe de lucru.

SOFIA 14. — Coresponden
tul Agerpres, Gheorghe leva, 
transmite : Delegația de par
tid și guvernamentală a R.S. 
Cehoslovace, condusă de 
Gustav Htfsak, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, și-a încheiat joi 
vizita oficială de prietenie 
în R. P. Bulgaria, plecînd 
spre patrie.

In legătură cu vizita, în 
aceeași zi a fost dat publi
cității un comunicat comun.

In timp ce poliția engleză 
continuă cercetările pentru 
identificarea autorilor atacu
lui cu bombe comis marți 
noaptea asupra locuinței mi
nistrului muncii și producti
vității, Robert Carr, cabine
tul conservator s-a întrunit 
joi într-o reuniune extraor
dinară. In cursul 
desfășurată sub președinția 
ministrului de interne, Regi
nald Maudling, care ține lo
cul primului ministru, Ed
ward Heath, plecat la Sin
gapore pentru conferința 
Commonwealth-ului, au fost 
discutate măsurile în vederea 
asigurării securității membri
lor guvernului. In acest sens, 
a fost ascultat un 
lui John Waldron, 
liției londoneze.

Pe de altă parte, 
ță că joi dimineața au fost 
arestate patru persoane care, 
în timpul nopții, au încer
cat să intre cu forța în se
diul Camerei Comunelor.

4.

toi incidente
(Agerpres). 

s-a deschis 
președinției 
primul mi-

SINGAPORE 14 
— Joi dimineața 
la Singapore, sub 
lui Lee Kuan Yew, 
nistru al Singaporelui, cea de-a
18-a Conferință a primilor mi
niștri ai Commonwealthului. 
La conferință participă delega
ții din cele 31 de state mem
bre ale organizației, dintre ca
re 25 sînt conduse de primii 
miniștri. Conferința Common
wealthului, prima de acest fel 
care se ține în Asia, va dura 
nouă zile, urmînd. a se încheia 
la 22 ianuarie.

Ordinea de zi nu a fost 
încă dată publicității în mod 
oficial, dar, potrivit declarații
lor unor premieri sosiți la Sin
gapore. pe agenda dezbateri
lor vor figura o serie de pro
bleme politice și economice de 
larg interes pentru țările mem
bre ale organizației.

Se apreciază că ample dez
bateri vor avea loc în legă
tură cu intenția declarată a 
Marii Britanii de a suspenda 
embargoul asupra vînzărilor de 
armament pentru regimul ra
sist de la Pretoria. Surse afri
cane, prezente la Singapore, au 
declarat, în legătură ca aceas
ta, că țările Africii vor pro
pune un proiect de rezoluție 
care va condamna orice stat 
ce colaborează cu țările unde

este practicată discriminarea 
rasială.

Se așteaptă, de asemenea, să 
fie luată în discuție problema 
securității în Oceanul Indian. 
Se reamintește, în acest sens, 
că atît guvernul de la Colombo, 
cît și cel de la Delhi au pro
testat împotriva intenției Marii 
Britanii 
militară 
cia din 
ca India 
consultate în prealabil. Or, am
bele țări și-au exprimat dorin
ța ca Oceanul Indian să fie 
transformat într-o „zonă a pă
cii, unde pătrunderea armelor 
nucleare, ca și înființarea de 
baze militare, să fie interzise".

In afara unor aspecte refe
ritoare la diverse probleme ale 
situației internaționale (în spe
cial conflictul din Orientul A- 
propiat, situația din Peninsula 
indochineză), participanții la 
conferința primilor miniștri ai 
Commonwealthului urmează să 
mai ia în dezbatere implica
țiile pe care o eventuală a- 
derare a Marii Britanii la Pia
ța comună le poate avea asu
pra economiei unor state mem
bre ale Commonwealthului 
(Noua Zeelandă, de pildă), pre
cum și o serie de chestiuni 
privind raporturile economice 
dintre țările respective.

de a instala o bază 
în Insula Diego Gar- 
Oceanul Indian, fără 
și Ceylonul să fi fost

® Autoritățile franceze au 
anunțat că prototipul avionu
lui „Mirage-G“, cu geometrie 
variabilă, s-a prăbușit în 
timpul unui zbor de încerca
re, în apropiere de Marsilia. 
Pilotul avionului a reușit să 
se salveze. Avionul a fost însă 
distrus complet.

Ministrul afacerilor ex4 
terne al Marocului, Youssouf 
Bel Abbes, și-a încheiat vizita 
oficială întreprinsă la Madrid. 
Comunicatul comun publicat 
la sfîrșitul convorbirilor pur
tate cu oficialitățile spaniole 
precizează că discuțiile s-au 
referit Ia probleme interesînd 
cele două țări.

Realizări
R. P4

Ungară
BUDAPESTA 14. — Cores

pondentul Agerpres, Al. Pin- 
tea, transmite : Industria ali
mentară ungară cunoaște o 
continuă dezvoltare : cel de-al 
patrulea plan cincinal — 
1971—1975 — prevede spori
rea producției acestei ramuri 
cu 26—28 la sută.

La începutul acestui an au 
intrat în funcțiune la Sajo 
și Szuhovolgy două noi fa
brici de pîine și produse de 
panificație. Zilele trecute

și-au început activitatea și 
cele trei noi institute de cer
cetări în domeniul industriei 
zahărului și 
haroase, 
toase

In 
kolc 
unul 
combinate de carne și pro
duse din carne din Ungaria. 
Combinatul este doar unul 
dintre cele opt noi obiective 
mari ale industriei alimen
tare care vor începe să pro
ducă în acest an; printre a- 
cestea putem enumera : fa
brica de bere din Borsod, 
fabrica de ciocolată del'ta 
Szerencs, uriașul depozit fri
gorific de la Dunakeszi de'!la 
marginea Budapestei, fabrica 
de spirt și drojdie de bere 
din Budapesta.

produselor za- 
a produselor spir- 

și a tutunului.
scurtă vreme, la Mis- 
va intra în funcțiune 
dintre cele mai mari

BELFAST 14 (Agerpres). — 
Pentru a treia noapte con- 

• secutiv, în capitala nord-ir- 
Iandeză, Belfast, au avut loc 
incidente care au opus mai 
multe grupuri de demon
stranți catolici și protestanți. 
Cele mai intense ciocniri s-au 
semnalat în cartierele Spring
field și Bally Murphy, unde 
grupuri de tineri au atacat 
cu pietre o cazarmă a sol- 
daților epglezi staționați în 
Irlanda de Nord. Poliția și 
militarii englezi au interve
nit operînd numeroase ares
tări.

Aceste tulburări survin du
pă mai multe luni de calm 
relativ. Observatori din Bel
fast afirmă că ele ar fi ur
marea unei campanii de agi
tație lansată de organizația 
extremistă clandestină „Ar
mata Republicană Irlandeză".

® Gerhard Schroeder, pre
ședintele Comisiei afacerilor 
externe a Bundestagului R. F. 
a Germaniei, vicepreședinte al 
U.C.D., aflat într-o vizită la 
Moscova, a avut joi o convor
bire cu Alexei Șitikov, preșe
dintele Grupului parlamentar 
al U.R.S.S.

A Guvernul bolivian a ho
tărît naționalizarea întreprin
derii americane „International 
Metal Processing Company", 
specializată în prelucrarea re
ziduurilor din industria minieră. 
A fost creată, de asemenea, o 
comisie specială care urmea
ză să stabilească cuantumu’ 
compensației ce va fi acordat 
proprietarilor companiei.

® La „Theater Ander Win- 
kelwiese", din Zurich, a avut 
loc premiera piesei românești 
„Iona“ a scriitorului Marin 
Sorescu. La spectacol, care s-a 
bucurat de succes, au partici
pat personalități politice, prin
tre care fostul președinte al 
Confederației elvețiene, Willy 
Spuhler, deputați, numeroși 
oameni de cultură, ziariști.

Au fost separați
HOUSTON 14 (Agerpres). 

— La spitalul de copii din 
Houston a fost efectuată cu 
succes o operație de separare 
a doi sugari siamezi, uniți 
în zona toracelor. Operația 
a durat șase ore. Medicii au 
afirmat, după operație, că 
funcțiunile vitale ale micilor 
pacienți au rămas intacte.

„Mourir d’aimer“
PARIS 14 (Agerpres). — 

Marele premiu al cinemato
grafiei, decernat de Societa
tea franceză a autorilor de 
filme, a fost atribuit ultimei 
producții a lui Andre Cayat
te, „Mourir d’aimer". Film it 
lui Cayatte a întrunit șase 
voturi din partea juriului, 
cu unul mai mult decît pe
licula Iui Claude Leloucli, 
„Le Voyou". Criticii francezi 
apreciază că acest film al 
lui Cayatte reprezintă cea 
mai reușită realizare a sa.

Procesul asasinilor acfrîfei

consi- 
juriu-

șapte 
se va

ambasadorului Jackson

Sharon Tate
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...Pentru eliberarea

MONTEVIDEO 14 (Ager
pres). — Miercuri a sosit în 
Uruguay Oliver Wright, tri
mis special al guvernului bri
tanic, pentru a colabora cu 
autoritățile uruguayene în 
vederea eliberării ambasado
rului Geoffrey Jackson, răpit 
de membrii unei organizații 
ilegale.

Oliver Wright a declarat 
într-o conferință de presă că

va rămîne în Uruguay atît 
timp cît va fi necesar pentru 
a obține eliberarea diploma
tului britanic. El a precizat 
că va purta convorbiri cu 
ministrul afacerilor externe, 
Jorge Peirano Facio, și va 
remite președintelui țării, 
Pacheco Areco, scrisoarea 
prin care i-au fost confe
rite depline puteri de către 
guvernul englez.

Postul de radio ghanez a 
transmis, la 11 ianuarie, un 
medalion muzical dedicat me
moriei lui George Enescu. Cu 
acest prilej, a fost evocată via
ta și personalitatea artistică a 
marelui compozitor, contribuția 
sa la dezvoltarea culturii ro
mâne.

@ La Berlin a fost semnat 
un acord între guvernele Repu
blicii Socialiste România si 
R. D. Germane, privind co 
borarea în domeniul poște.„r 
și telecomunicațiilor. Acordul 
a fost semnat din partea ro
mână de ministrul poștelor și 
telecomunicațiilor, Mihai Bă- 
lănescu, iar din partea R. 1) 
Germane — de ministrul poș
telor și telecomunicațiilor, 
Rudolph Schulze.

LOS ANGELES 14 (Ager
pres). — După mai bine de 
șapte luni, procesul intentat 
asasinilor cunoscutei actrițe 
Sharon Tate și ai invitaților ei 
de la vila Bel Air a intrat în 
faza finală. Procurorul Vicent 
Bugliosi și-a rostit miercuri re
chizitoriul, cerînd juriului să 
pronunțe verdictul „vinovat" 
împotriva celor patru incul
pați — Charles Manson, Patri
cia Krenwinkel, Susan Atkins 
și Leslie van Houten. „Depozi-

țiile martorilor, a spus Buglio- 
si, dovedesc vinovăția asasini
lor".

Intervenția avocatului apă
rării, Irving Kanarek, care a 
protestat împotriva concluzii
lor procurorului, a • fost 
derată de președintele 
lui ca inconcludentă.

Juriul, format din 
bărbați și cinci femei, : 
reuni Ia sfîrșitul acestei săp- 
tămîni pentru a pronunța ver
dictul.

R. P. POLONA : 
Districtul carboni
fer Rybnic este u- 
nul din centrele 
miniere carbonife
re în continuă ex
tindere. Aici sînt 
concentrate cele 
mai mari și mai 
moderne mine de 
cărbuni din țară, 
care asigură o 
cincime din pro
ducția totală de 
cărbune. înalta 
productivitate este 
asigurată de insta
lațiile și echipa
mentul special cu 
care sînt dotate 
minele de aici.

In foto : Noul 
turn de ridicare, 
o parte a sistemu
lui de transport 
de la mina „Zo- 
fiowka" din dis
trictul carbonifer 
Rybnic.

Agenția Reuter anunță 
din San Clemente că președin- 
te'e Nixon a pus la punct noul 
buget al S.U.A., pe care îl va 
înainta spre dezbatere Congre
sului. Liniile principale ale 
programului 
în cadrul 
la starea 
rostit la 
taliile — 
de buget

principale
vor fi dezvăluite 

mesajului cu privire 
Uniunii, ce va fi 

21 ianuarie, iar de- 
în cadrul proiectului 
pe anul fiscal 1972, 

care va fi prezentat 
bruarie.

® In continuarea vizitei pe 
care o face în R. P. Polonă, Ia 
invitația C.C. al P.M.U.P., dele
gația de activiști ai P.C.R., 
condusă de Sion Bujor, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
a fost primită de Stefan 
Olszowski, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P. A fost prezent T. 
Petrescu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Varșovia.

Intîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

Cea mai mare,..
BONN 14 (Agerpres). — 

...mașină de turnare sub pre
siune a blocurilor-motor din 
Europa va fi livrată luna a- 
ceasta Uzinelor franceze 
„Renault", de către uzinele 
vest-germane „Wotan Wer- 
ke“ din Dusseldorf. Mașina 
cîntărește 2 500 tone și asi
gură turnarea sub presiune 
a 12—18 blocuri motor din 
aluminiu pe oră.

Aceeași uzină din R.F.G. 
livrează mașini de turnare 
sub presiune de 2 000 tone în 
U.R.S.S., folosite Ia fabrica
rea autoturismelor Mosk- 
vici.

Cîștigătorul 
„Canzonissimei“

la 5 fe-

șantiere- 
au intrat

® Muncitorii de la 
le navale din Bilbao 
în grevă, în semn de protest 
împotriva hotărîrii autorităților 
de a menține«în st'are de arest 
12 lucrători basci.

Un nou asasinat politic a 
fost comis miercuri în Guate
mala. Victima este deputatul 
de stînga Adolfo Mijangos, 
care, în plin centru al capita
lei guatemaleze, a fost împuș- 

• cat de un grup de necunos
cut!. Mijangos a fost profesor 
de științe juridice și sociale la 
Universitatea din San Carlos.

ROMA 14 (Agerpres). — 
Cintărețul și actorul de film 
italian Massimo Ranieri a 
devenit cu cîntecul „20 de 
ani" cîștigătorul celei de-a 15-a 
ediții a festivalului de mu
zică ușoară „Canzonissima" 
organizat de televiziunea ita
liană.

Se apreciază că numai la 
ultima transmisie a acestei 
ediții a festivalului au asis
tat peste 27 milioane de 
telespectatori, cifră record ce 
depășește și pe aceea a ama
torilor de fotbal care au ur
mărit, în direct, meciul Bra
zilia—Italia la campionatul 
mondial din Mexic.

Un mic templu
2!

Commonwealthul, Africa de Sud

Din presa străină la

TI

este mai puțin adevărat

Legăturile 
și militare 

aproape

nume-
Ugan-

că
Britanii 
chesti-motive, a ajuns, în

1964 de către fostul premier 
Wilson asupra vînzărilor de ar
me Africii de Sud. După șase 
luni de consultări, punctul de 
vedere al primului ministru nu

și Europa („Le Monde")
Conferința primilor miniștri ai 

Commonwealthului, ale cărei 
lucrări au început joi la Sin
gapore, marchează o importan
tă etapă în evoluția celei mai 
mari comunități multirasiale din 
lume. Inițial numai un 
britanic", avînd ca 
cîteva țări 
Canada, 
Zeelandă 
cu excepția cîtorva state 
Irlanda, Birmania și Africa 
Sud, care s-au retras din 
verse 
cursul anilor, să cuprindă 
țări.

Nu
că unitatea Commonwealthului,

„club 
membri 

- Marea Britanîe, 
Australia și Noua 
- Commonwealthul, 

ca 
de 
di- 

de- 
31

bazată la origine pe comunita
tea de limbă, cultură și rasă, 
a început să cunoască dificul
tăți creseînde în urma apariției 
„țărilor de culoare" indepen
dente, care au dobîndit o pon
dere considerabilă, 
politice, ideologice 
au slăbit, devenind 
inexistente. Epoca preferințelor 
comerciale se pare că este, în 
momentul de față, la punctul 
terminus.

Primul ministru al Marii Bri
tanii, Edward Heath, va fi la 
această conferință, o dată mai 
mult, pe banca acuzaților în 
ce privește intenția sa de a ri- 

embargoul decretat

da și Tanzania, care reproșea
ză Angliei că, procedînd ast
fel, Sprijină politica de apartheid 
a guvernului rasist de la preto
ria. Se crede, totuși, că, cu 
toate marile divergențe, aft în 
această problemă, cît și în al
tele, Commonwealthul nu se va 
destrăma, cel puțin formal.

In cursul conferinței de
Singapore, o altă problemă, 
care va fi larg dezbătută, este 
aceea a eventualei intrări a 
Marii Britanii în Piața comună 
europeană și efectele pe* care 
le va avea acest act asupra 
economiilor țărilor Corfimon-, 
wealthului. Intr-un interviu acor
dat- postului de radio

s-a schimbat. El consideră 
numai interesele Marii 
au prioritate în această 
une.

Acestei teze i se opun 
roase țări, printre care

înainte de a întreprinde călă
toria sa in Asia, Edward Heath 
a asigurat că intrarea Angliei 
în C.E.E. va determina acorda
rea unui ajutor din partea Co
munității europene țărilor în 
curs de dezvoltare.

Nu este exclus ca unele aran
jamente pe plan regional sau 
acorduri bilaterale să se sub
stituie legăturilor multilaterale 
actuale între țările Common
wealthului. Există însă, în cercu
rile politice, teama că asocie
rea Angliei la Piața comună va 
duce la adincirea decalajului 
economic dintre țările bogate 
și sărace, în detrimentul Com
monwealthului.

TUNIS 14 (Agerpres). — 
Bahi Ladgham, președintele 
Comitetului Superior Arab în
sărcinat cu supravegherea nor
malizării situației din Iordania, 
a sosit la Tunis, venind de la 
Londra, unde a avut întreve
deri cu regele Hussein al Ior
daniei. La sosire, el a declarat 
că regele Hussein este „hotărît 
să caute o soluție definitivă, 
care să permită statului iorda
nian să colaboreze și să trăias
că în bună înțelegere cu mișca
rea palestiniană". Totodată, 
Bahi Ladgham a arătat că își 
va continua consultările cu 
guvernul tunisian și va lua 
contact cu reprezentanții țări
lor arabe acreditați la Tunis.

Președintele Comitetului Su
perior Arab a lansat un apel 
autorităților iordaniene și re
zistenței palestiniene de a se 
abține de la orice acțiune de 
natură să înrăutățească situa
ția din țară.

O
AMMAN 14 (Agerpres). — 

In cadrul reuniunii care 
avut loc miercuri seara la 
basada Tunisiei din 
delegația iordaniană,
de Wasfi Tail, șeful guvernului, 
și cea a rezistenței palestinie
ne, condusă de purtătorul ofi
cial de cuvînt al Comitetului 
Central al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, Ibrahim 
Bakr, au pus la punct un nou 
acord ce stabilește un calendar 
de aplicare â hotărîrilor adop
tate prin acordurile de la 
Cairo și Amman. Totodată, re
prezentanții celor două părți 
l-au informat - despre acest a- 
cord pe Bahi Ladgham, invi- 
tîndu-i să vină la Amman în 
momentul pe care-1 va consi-

a 
am- 

Amman, 
condusă

T--------------------------

Tiparul

dera adecvat pentru reluarea 
misiunii sale.

O
AMMAN 14 (Agerpres). — 

Guvernul iordanian și repre
zentanții organizațiilor palesti
niene au ajuns la un nou a- 
cord, care stabilește un pro
gram concret și urgent de a- 
plicare a hotărîrilor de Ia 
Cairo și Amman, în vederea 
normalizării situației în Iorda
nia, a anunțat postul de radio 
Amman. Acordul interzice de
clanșarea unor noi atacuri ar
mate de către o parte împotri
va celeilalte. S-a hotărît, toto
dată, constituirea unui comitet 
comun, care să stabilească am
plasarea bazelor organizațiilor 
de comando palestiniene pe 
teritoriul iordanian. In același 
timp, forțele guvernamentale 
urmează să restituie palestinie
nilor, în termen de o săptămî- 
nă, armele capturate în cursul 
ciocnirilor.

Acordul prevede, de aseme
nea, ca pînă la 22 ianuarie toa
te armele deținute de unități
le speciale de 
lor două părți 
în arsenale ce 
supravegherea
lui armatei iordaniene și res
pectiv sub cea a Comitetului 
Central al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei.

In baza noului acord, fedai- 
nii și vehiculele lor se vor pu
tea deplasa în deplină liberta
te pe întreg teritoriul Iorda
niei. Ei nu vor putea fi arestați, 
fără avertizarea prealabilă a 
Comandamentului palestinian. 
Atît autoritățile iordaniene, cit 
și conducerea organizațiilor 
palestiniene s-au angajat să 
elibereze pe toți ostaticii pînă 
la 20 ianuarie.

HAGA 14 (Agerpres). — 
La Haga s-a anunțat că săp- 
tămîna aceasta urmează să 
sosească în Olanda un tem
plu antic egiptean, care se 
afla in Valea Regilor. Micul 
templu, dedicat zeiței 
este un dar al 
președinte al R.A.U., 
Abdel Nasser, oferit 
nului olandez pentru 
buția sa Ia salvarea 
mentelor egiptene ce 
să fie acoperite de ape, după 
construirea barajului de la 
Assuan.

Micul templu — măsurînd 
8 metri lungime, 7 lăț.me și 
4 înălțime — a fost decupat 
în 644 blocuri și trimis 
mare spre Olanda. In 
ani, părțile componente 
fi asamblate de Muzeul 
heologic al Universității 
Leida.

lsis, 
defunctului 

Gamal 
guver- 
contri- 
monu- 
riscati

pe 
doi 
vor 
ar- 
din

Cele mai slabe 
zece filme ale anului

miliție ale ce- 
să fie colectate 
se vor afla sub 
Comandanientu-

WASHINGTON 14 (Ager
pres). — Cotidianul ameri
can „The Evening Star" a 
publicat tradiționala listă a 
celor mai slabe zece filme 
realizate în anul trecut. Zia
rul enumeră, printre altele, 
filme cunoscute, ca ,.Hamlet" 
al lui Tony Richardson, 
„Zabriski Point" al lui An
tonioni, „Satyrikon" 
Fellini și altele. In 
categorie este amintită 
coproducția 
neză „Tora, 
film despre 
supra bazei 
Pearl Harbour. In legătură 
cu acesta, ziarul menționează 
că, în timp ce japonezii au 
cheltuit pentru operația de 
la Pearl Harbour aproxima
tiv un milion de dolari, pro
ducerea filmului amintit a 
costat compania „20 th. Cen- 
tury-Fox" între... 20 și 25 
milioane dolari.

al lui 
aceeași 

Și 
americano-japo- 
tora, tora", un 
atacul nipon a- 
navale de la
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