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CĂRBUNE
Succesele minerilor din Lonea

Prin intermediul unui telefon primit 
la redacție de la tov. Andrei Col- 
da, secretarul comitetului de partid al minei 
Lonea, ne-au parvenit vești lăudabile pentru 
acest colectiv mineresc. După ce au încheiat 
luna ianuarie cu un prim bilanț de rezul
tate pozitive la extragerea cărbunelui (aproa
pe 900 tone depășire de plan), minerii de la 
Lonea fac dovada certă că perseverează pe 
calea succeselor și în cea de-a doua lună a 
anului 1971. Prima decadă din februarie a 
fost încheiată cu sarcinile de plan ale peri
oadei îndeplinite in proporție de 100,2 la 
sută și o depășire de 35 kg cărbune pe post a 
indicatorului de productivitate a muncii 
prevăzut pe exploatare. De remarcat că rea
lizările continuă să evolueze pozitiv și în ce 
privește calitatea producției, cărbunele ex
tras avînd un conținut de cenușă cu 0,2 
puncte redus sub norma admisă.

In toate brigăzile miniere, în toate abata
jele, galeriile și sectoarele exploatării — de 
la miner la inginer — s-a instalat un climat 
de ambiție colectivă pentru ridicarea rodni
ciei întregii activități, de muncă entuziastă 
închinată glorioasei aniversări a 50 de ani 
de la crearea P.C.R. Iar roadele emulației

minerești, puternic întreținute de organi
zațiile de partid și de comuniștii din sec
toarele minei, sînt din zi în zi mai prestigi
oase, demne de a fi oferite ofrandă partidu
lui la aniversarea sa semicentenară. Colecti
vul minerilor din sectorul I a dat peste pla
nul primei decade din februarie 750 tone de 
cărbune, al sectorului III aproape 500 tone, 
iar cel al sectorului V peste 500 tone. In 
fruntea pasionantei întreceri minerești pen
tru creșterea sporului de cărbune peste 
plan, pentru calitate se află minerii din bri
găzile conduse de comuniștii Constantin Bîgu 
și Marin Ciubăr de la sectorul I, Traian 
Molnar de la II, Teofil Haliciuc de la III, 
Hristache Borș și Ioan Miclea III de la IV, 
Gh. Hagiu și Ludovic Repaș de la sectorul 
V și alții. Din abatajele acestor destoinice 
brigăzi au fost date, peste plan, în perioa
da 1—10 februarie, între 100—200 tone de 
cărbune.

Colectivul minerilor de la Lonea este ho- 
tărît nu numai să reediteze în februarie 
buchetul de succese din prima lună, dar 
chiar să concureze cu cele obținute de ex
ploatările miniere fruntașe din bazin.

Confruntarea 
formațiilor 
corale ale 
pionierilor

Organizată de Consiliul mu
nicipal al organizației pionie
rilor în cinstea semicentenaru
lui P.C.R., întrecerea dintre 
formațiile corale ale pionieri
lor, găzduită de Casa de cultu
ră a sindicatelor din Petroșani, 
a reunit patru formații corale 
ale copiilor din clasele V — VIII 
și cinci formații ale celor din 
clasele I — IV de la școlile 
generale din toate localitățile 
municipiului.

S-au clasificat pentru faza 
municipală următoarele forma
ții l

I. Pentru clasele I — IV
Locul I : Școala generală 

nr. 5 Petroșani
Locul II : Casa de copii 

Uricani
Locul III : Școala genera

lă nr. 2 Petrila — Lonea și 
Liceul Uricani.

II. Pentru clasele V — VIII:
Locul I : Școala genera

lă nr. 5 Petrila ; Locul II t 
Școala generală nr. 1 Petroșa
ni ; Locul III: Școala genera
lă nr. 2 Lupeni și Liceul U- 
ricani.

Albumul ștafetă
I!PARTIDULUI CINSTIRE"

semicente-
Partidului 
Comitetul 

a 
albumul

CINSTIRE".
trece prin

bruarie 1971 și se transmite 
după cum urmează :

TABLOU LUMINOS 
al progresului general al întregii 

noastre economii socialiste
Oamenii muncii de toate 

vîrstele și naționalitățile din 
industrie și agricultură, de 
la orașe și sate, întregul nos
tru popor făuritor al Româ
niei socialiste, au trăit zilele 
acestea noi momente de in
tensă bucurie și satisfacție, 
de puternică mîndrie patri
otică, izvorite din realitatea 
grandioaselor împliniri ce se 
succed cu repeziciune și tot 
mai mare amplitudine, sub 
steagul călăuzitor al partidu
lui, pe drumul edificării con
strucției socialiste in patria 
noastră. A fost dat publici
tății Comunicatul cu privire 
la îndeplinirea planului de 
dezvoltare economico-socială 
a Republicii Socialiste Româ
nia în perioada 1966—1970. 
Comunicatul înfățișează ta
bloul luminos și veridic al 
remarcabilelor realizări ob
ținute în traducerea în via
tă a hotărîrilor Congresului 
al IX-lea ai P.C.R., ale Con
ferinței Naționale din 1967 a 
partidului și ale Congresului 
al X-Iea al P.C.R., confirmînd 
odată mai mult justețea liniei 
generale a politicii Partidului 
Comunist Român de dezvol
tare accelerată și armonioasă 
a forțelor de producție pe 
întreg teritoriu al țării, de 
perfecționare continuă a rela
țiilor de (producție, de des
fășurare intensă a procesului 
de industrializare socialistă, 
pentru progresul întregii noas
tre societăți și ridicarea ni
velului de trai material și 
spiritual al oamenilor muncii.

Din lecturarea Comunicatu
lui ne reține cu o deosebită 
forță atenția, faptul că cincina
lul 1966—1970 a fost etapa cea 
mai rodnică a edificării so
cialismului in țara noastră. 
Constituie într-adevăr un pri
lej de nemărginită bucurie

și satisfacție, de îneîntare și 
încredere în viitor pentru toți 
cei ce trăim sub cerul se
nin ai României, sublinierea 
din comunicat cum că țara 
noastră se afirmă azi în 
plin proces de modernizare
impunindu-și cu recunoscută 
prestanță prezența în rîndul 
statelor înaintate pe dru
mul progresului și civilizației.

După cum reiese din Comu
nicat, planul cincinal a fost 
îndeplinit cu succes de popo
rul nostru înscriindu-se rea
lizări remarcabile în toate 
domeniile vieții economice și 
sociale. Exprimînd o strălu-
cită confirmare a justeței și 
caracterului profund științific 
și realist al măsurilor luate 
de partid pentru perfecționa
rea organizării și conducerii 
economiei și întregii vieți 
sociale, activitatea din cinci
nalul 1966—1970 s-a caracte
rizat prin rezultate deosebite 
obținute pe scara valorilor 
calitative ale dezvoltării eco
nomice ; au fost înscrise în 
bilanțul realizărilor creșteri 
însemnate ale producției și 
productivității muncii, redu
cerea cheltuielilor de produc
ție, ridicarea eficienței eco
nomice ; s-au făcut noi și 
importanți pași în direcția 
modernizării structurii pro
ducției materiale, extinderii 
tehnicii și tehnologiei moder
ne, ridicării calitative a pro
duselor sub toate aspectele. 
Precum reiese din datele sta
tistice relevate de Comunicat, 
producția industrială s-a dez
voltat în ritmuri înalte, su
perioare celor prevăzute în 
cincinal, pe seama folosirii 
mai superioare a resurselor 
materiale, sporirii numărului 
salariaților industriali și îm
bunătățirii nivelului lor de

calificare. Din cifrele de bi
lanț din Comunicat rezultă 
că producția globală industri
ală realizată în anul 1970 a 
fost superioară cu 125,8 mili
arde lei nivelului din 1965, 
cu un ritm mediu anual de 
creștere de 11,8 la sută, față 
de 10,6 — 11,6 prevăzut. Pro-
ducția globală industrială rea
lizată în această perioadă de
pășește cu 26,9 miliarde lei
cota cea mai de vîrf prevă
zută de planul cincinal. Cîte- 
va comparații cu etapele an
terioare sînt deosebit de sem
nificative despre dinamis
mul dezvoltării economice ; 
producția globală industrială 
obținută în anul 1970 este e- 
gală cu cea realizată în în
treaga perioadă 1950—1956 ; 
în ultimul an al cincinalului 
o producție echivalentă cu 
cea a întregului an 1938 s-a 
realizat în numai 22 de zile 
iar în unele ramuri industri
ale într-un interval și mai 
scurt — de pildă 5 zile în 
chimie, 6 zile în ramura e- 
nergiei electrice și termice, 
8 zile în construcția de ma
șini, 16 zile în metalurgia 
feroasă, iar în industria ușoa
ră producția anului 1938 s-a 
realizat în 26 de zile...

Puternic satisfăcuți de ma
rile înfăptuiri ale cincinalu
lui, oamenii muncii din Va
lea Jiului, alături de între
gul nostru popor, își expri
mă hotărîrea fermă de a nu 
precupeți energiile și efor
turile pentru a dobîndi noi 
succese în toate domeniile de 
activitate și a îndeplini în 
mod exemplar sarcinile nou
lui cincinal 1971—1975 stabi
lite de Congresul al X-lea 
al P.C.R. pentru dezvoltarea 
multilaterală a economiei na
ționale și înflorirea României 
socialiste.

Mina Paroșeni : In atelierul mecanic, strungarul Petrică Virgil
Foto : N. GHENA

Consiliul de Miniștri a a- 
probat Statutul disciplinar al 
salariaților din unitățile Mi
nisterului Transporturilor. 
Statutul cuprinde, pe lingă 
obligații cu aplicabilitate ge
nerală unele îndatoriri le
gate de specificul activității 
de transport pe căile ferate, 
auto, navale și aeriene me
nite să contribuie la asigu
rarea regularității și conți-

Statutul 
disciplinar 

al salariaților 
din 

domeniul 
transporturilor 
nuității transporturilor în de
pline condiții de siguranță, 
precum și Ia buna desfășu
rare a procesului de produc
ție. El prevede, în același 
timp, recompensele ce se a- 
cordă salariaților care depun 
o activitate deosebită în ve
derea îmbunătățirii condițiilor 
de muncă și contribuie în 
mod susținut sau dau do
vadă de inițiativă pentru pre- 
întîmpinarea și evitarea acci
dentelor, avariilor, sau a al
tor situații care ar putea 
produce pagube, ori întrerupe 
transporturile.

Noul act normativ permite 
o tratare unitară a dreptu
rilor și obligațiilor pe care 
le au salariații din toate do
meniile de transporturi. A- 
plicarea prevederilor sale va 
contribui atît la perfecționa
rea organizării muncii în a- 
cest sector de o deosebită 
importanță pentru întreaga 
economie, cît și la asigura
rea unei discipline ferme, 
absolut necesare pentru e- 
fectuarea în condiții de de
plină siguranță a volumului 
de transporturi în continuă 
creștere.

(Agerpres)
-.................

Aparataj de operativitate 
și precizie sporite

ȘCOLI PROFESIONALE 
ȘI LICEE DE SPECIALITA
TE :

Grupul școlar Lupeni: 15— 
18 februarie ; Grupul școlar 
comercial Petroșani : 19—21 

al doi-d' februarie; Grupul școlar Pe
trece prin troșani: 22—24 februarie ;

Liceul industrial Petroșani : 
25—28 februarie ;

inițiat 
ștafetă

In cadrul acțiunilor dedi
cate sărbătoririi 
narului creării 
Comunist Român, 
municipal U.T.C. 
acțiunea
„PARTIDULUI 
Un album va 
școlile profesionale și liceele 
de specialitate iar i 
lea album va 
liceele teoretice din munici
piul nostru. Fiecare 
va avea la dispoziție 
file din album pe care 
completa cu fotografii 
te cu principalele activități 
dedicate sărbătoririi semi
centenarului. In perioada cit 
albumul se va afla la o 
școală, aici se vor desfășura 
diferite activități ale elevi
lor. Ștafeta va fi transmisă 
de către reprezentantul co
misiei politico-ideologice și 
secretarul U.T.C. în cadrul 
unei acțiuni educative. Șta
feta începe în data de 15 fe-

școală 
două 

le vor 
și no-

LICEE TEORETICE:
Liceul Uricani: 21—23

martie ; Liceul Lupeni: 24— 
26 martie ; Liceul Vulcan : 
27—29 martie ; Liceul Petri
la : 30 martie — 2 aprilie ; 
Liceul Petroșani : 3—4 ; 18— 
19 aprilie.

După terminarea ștafetei 
albumele se vor înainta Co
mitetului municipal U.T.C. 
Petroșani.

Simion POP, 
activist U.T.C.

In laboratorul de preparare 
din cadrul I.C.P.M.H. s-a pus, 
recent, în funcțiune balanța 
„Sartorius", destinată analize
lor sedimentometrice a șlamu- 
lui de cărbune. Principalul a- 
vantaj al aparatului respectiv 
constă în posibilitatea înre
gistrării automate a curbei, 
prin intermediul căreia se poa
te determina compoziția gra- 
nulometrică a materialului fin, 
pînă la 50 de- microni. înainte 
se folosea un procedeu care 
nu numai că solicita un timp 
mai îndelungat în experimente 
dar nu se caracteriza nici prîn- 
tr-un grad prea mare de pre
cizie.

Noua balanță s-a folosit, deja, 
în scopul efectuării unor ana
lize ale șlamului de flotație de

la preparația Coroești, ale a- 
pelor reziduale obținute la Pe
trila și Coroești. In continuare, 
aparatul va fi utilizat pentru 
tema referitoare la filtrarea 
șlamului brut de la prepara
ția Petrila, în vederea efectu
ării extrem de precise a anali
zei sedimentometrice.

Merită să relevăm preocupa
rea care se manifestă în sensul 
extinderii dotării laboratorului 
în cauză cu cele mai .precise 
aparate pentru realizarea cer
cetărilor în domeniul prepară
rii cărbunelui.

Facem mențiunea că balan
ța „Sartorius", de care am 
vorbit, este printre cele mai 
dintîi de acest fel puse în func
țiune din țară.
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GLASUL ADEVĂRULUI VA ÎNVINGE
Eroicele bătălii de clasă din 

ianuarie-februarie 1933 au re
prezentat un episod important 
în istoria mișcării muncitorești, 
a întregii vieți social-politice 
a României, organizate și con
duse de Partidul Comunist Ro
mân în perioada dintre cele două 
războaie mondiale.

Determinate de contradicțiile 
proprii orînduirii capitaliste din 
România, în primul rînd de 
contradicția dintre proletariat 
și burghezie, luptele muncito
rești de la începutul anului 1933 
s-au desfășurat pe fondul ne
mijlocit al situației economice, 
sociale și politice a țării din 
perioada crizei economice din 
1929—1933, care a zguduit în
tregul sistem capitalist. In ce 
privește România, criza de su
praproducție a fost agravată de o 
serie de factori interni și externi, 
printre care predominarea unei 
agriculturi înapoiate, cu însem
nate resturi feudale. La a- 
ceasta s-au adăugat creșterea 
datoriilor externe ale țării, a- 
capararea unor întreprinderi 
importante de către capitalul 
străin, scăderea catastrofală a 
prețurilor produselor destinate 
exportului, concomitent cu men
ținerea la un nivel ridicat a 
prețurilor produselor importa
te. Indicele general al produc
ției industriale în anul 1932 — 
adică în perioada de apogeu a

crizei — a scăzut valoric la 57,7 
la sută față de anul 1929. „Criza 
este generală și totală..." con
semna alarmat C. Argetoianu, 
exponent de frunte al claselor 
dominante.

Pentru a ieși din criză cu 
cît mai puține pierderi, capi
taliștii autohtoni și străini au 
recurs la cele mai variate solu
ții, în primul rînd la intensi
ficarea exploatării oamenilor 
muncii, la scoaterea lor din

Prof. Ion POPOROGU 
directorul Muzeului mineritului 

Petroșani

măsuri de „mină forte", în 
creșterea opoziției unor pături 
tot mai largi față de politica 
acestor guverne. Concesiile a- 
cordate capitaliștilor străini a- 
dînceau starea de dependență

clasă din șirul luptelor sociale 
din perioada crizei economice", 
au intrat în luptă categorii di
ferite ale clasei muncitoare, în
locuind revendicările economice 
cu revendicări politice.

Lupta clasei muncitoare a in
fluențat celelalte straiuri și 
pături sociale de oameni ai 
muncii. Se țineau lanț întruni
rile, demonstrațiile învățători
lor, pensionarilor, ale unor ca-

Glorioasa aniversare a eroicelor bătălii de clasă 

din ianuarie-februarie 1933

producție, la reducerea substan
țială a salariilor acestora pe 
calea cunoscutelor „curbe ide 
sacrificiu".

Criza economică a fost în
soțită de o criză politică a re
gimului burghezo-moșieresc, re
flectată în frămîntările și sci
ziunile ce au avut loc în sinul 
principalelor partide ale clase
lor dominante, în instabilita
tea guvernamentală (în decurs 
de cinci ani s-au schimbat opt 
guverne), în tendința tot mai 
accentuată de a se recurge la

economică și politică a Româ
niei, ducind țara pînă in situ
ația de a fi la discreția decizii
lor luate de reprezentanții pu
terilor imperialiste.

Agravarea situației economice 
a unor mase largi, la care se 
adăugau arbitrariul și teroarea 
autorităților, au avut drept re
zultat intensificarea acțiunilor 
muncitorești. După eroica grevă 
a minerilor de la Lupeni, din 
august 1929, despre care tovară
șul Nicolae Ceaușescu arată că 
a fost „Prima mare bătălie de

tegorii de funcționari de stat, 
iar în unele centre manifesta
ții studențești; a crescut miș
carea protestatară în rîndurile 
diferitelor categorii de intelec
tuali, iar la sate au luat o mare 
extindere, cu tendințe de ge
neralizare, acțiunile maselor 
țărănești împotriva flagelului 
cametei, a impozitelor și taxe
lor apăsătoare, a exploatării la 
care erau supuse de moșieri, de 
arendași.

Acțiunile populare au căpătat 
în ansamblul lor caracterul unor

lupte antiimperialiste, de apăra
re a intereselor naționale ale 
României.

In scopul organizării și con
ducerii luptei împotriva capita
liștilor, după dezvoltarea și în
tărirea organizațiilor de partid 
existente, crearea de noi orga
nizații, lărgirea acestora prin 
atragerea maselor muncitorimii, 
partidul comunist s-a orien
tat spre muncitorimea concen
trată în principalele ramuri — 
transporturile feroviare, indus
tria petrolieră și minieră, ca
re se remarcase prin combati
vitatea sa in primii ani ai cri
zei economice.

Partidul comunist a desfășu
rat o intensă activitate pentru 
făurirea frontului unic munci
toresc de jos, pentru realizarea 
unității de acțiune a muncitori
lor— ca o condiție fundamentală 
a dezvoltării luptelor munci
torești. Aceasta s-a realizat 
prin crearea comitetelor de 
acțiune pe regiuni, centre fero
viare, ateliere, secții, comitete ce 
au fost alese pe baze democra
tice, în adunări deschise.

La 20 martie 1932 a avut toc 
la București Conferința pe ța
ră a muncitorilor ceferiști ca
re a ales, pe bază de iront

(Continuare in pag. a 3-a)
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Cum va fi în
Futuro’ogia, „știința viito

rului", se preocupă cu pre
dilecție de imaginea lumii 
în anul 2000. O serie de 
calcule ajung la concluzia că 
Ia sfirșitul acestui mileniu 
ziu3 de lucru nu va depăși șap
te ore și jumătate, iar a- 
nul se va împărți intre 147 
zile de lucru și 218 zile libe
re. Se mai estimează că, pînă 
în anul 2000, vor mai fi re
zolvate mari probleme ale 
lumii de azi după urmă
torul calendar propus :

— 1975 : previziuni meteo
rologice sigure ;

— 1980 : posibilitatea unui

2000 ?
acces rapid la un stoc cen
tral de informații;

— 1982 : grefe de organe 
din material plastic și com- 
ponenți electronici;

— 1983 : utilizarea unor 
medicamente capabile să 
schimbe trăsăturile de carac
ter ;

anul
— 1986 : controlarea ener

giei termonucleare ;
— 1990 : reconstituirea „in 

vitro" a formelor primitive 
de viață;

— exploatarea minieră a 
fundului oceanelor ;

— posibilitatea de a mo
difica, local, condițiile cli
matice ;

— 1995 : imunizarea gene
rală contra maladiilor bacte
riene și virotice ;

— 2000 : controlarea eredi
tății prin intervenții în ge
netică.
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Reforme...
Preotul parohiei Haverford

west (Anglia), Angus Rode
rick, a îndulcit din proprie 
inițiativă formula sacramen
tală de jurămînt a tinerilor 
căsătoriți. înainte de „refor
mă", noii căsătoriți jurau 
să-și păstreze fidelitatea con
jugală „pînă cînd moartea 
ne va separa". Inventivul 
reverend a considerat nece
sar ca logodnicii să jure 
doar că vor fi fideli „atît 
cit vor fi in stare".

CAEEIDOSCUP
FAR Știați

Un grup de specialiști din 
Noua Zeelandă au pus la punct 
o instalație pentru alungarea 
pescărușilor care împiedică ac
tivitatea aeroportului Welling
ton. Este vorba de un far cu 
raze infraroșii ale cărui im
pulsuri — fără a fi dăunătoare 
omului — alungă păsările din 
regiunea iradiată.

Fotografii din 
material plastic

In Japonia se experimentea
ză în prezent înlocuirea hîrtiei 
fotografice prin folii foarte sub
țiri din material plastic. „Serii 
de probă" au și fost puse la dis
poziția magazinelor de specia
litate. Pe lîngă alte calități.

noul material scoate în
deosebi în valoare fotografia 
în culori. Pentru moment, fo
lia fotografică din plastic este 
de patru ori mai scumpă de- 
cît hîrtia obișnuită.

...cel mai vechi imn național 
este cel ’ japonez ? El este for
mat din patru strofe și a fost 
compus în secolul IX. Cel mai 
lung imn național este cel grec 
•— el se compune din 158 de 
strofe.

★
...„momentul" este cea mai 

veche unitate engleză de mă
surare a timpului. El este egal 
cu i minut și 30 secunde,

★
...cea mai mare datorie de 

stat din istorie a avut-o S.U.A. 
în 1965 — ea se ridica la 322,14 
miliarde dolari.

★
...primul oraș care a nume

rotat casele a fost Parisul ? In 
1663 edilii orașului au nume
rotat casele pentru a facilita 
•împărțirea poștei.
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I
I
I
I
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Omul... o lume la proporții reduse.
Democrit

Nici o ființă nu se schimbă atît de des ca 
omul; cînd se avîntă spre înălțimi, cînd se 
prăbușește în adîncuri.

Menandru

A

Cunosc mulți oameni care de departe par 
ceva, iar de aproape nimic.

La Fontaine

Nu trebuie să 
deca un tablou 
privire.

judeci pe nimeni cum ai ju-
sai*. o statuie dintr-o singură

La Bruyere

Nu există om 
prețui pe oameni.

care

Oamenii se împart 
tă și nu găsesc, alții 
țurniți.

să aibă dreptul de a dis-

A. de Vigny

in două : unii care cau- 
care găsesc și nu-s mul-

Eminescu

AFORISME
Titus, împăratul romanilor, aducîndu-și a- 

minte intr-o seară, la cină, că în ziua aceea 
nu făcuse nici 
pierdut ziua de

zis : „Prieteni, am

Saint Bernard

Cel mai scurt 
. ceea ce dorești

drum spre 
să pari.

onoare este de a fi

Socrate

Pentru reușita unui tinăr, în afară de ac
tivitate și economie, nici o altă însușire nu 
este așa de prețioasă ca punctualitatea și cin 
stea in toate treburile sale.

B Franklin

ce gîndesc 
mai mult 

și asta este, într-ade-

Dacă ești nenorocit pentru ceea 
alții despre tine, înseamnă că pui 
preț pe opinia celorlalți 
văr o mare nenorocire !

Decit o viață moartă,

Adevărata noblețe nu 
inimii.

Orson Welles

mai bine o viață vie.
V. Alecșandri

a

Lope de Vega

Purcelul si clinele
Un purceluș destul de marc
Trăind în dulce reverie
La ditamai gospodărie
Ajutătoare,
Ii zise cîinelui de pază
Scoțîndu-și burta cu emfază :
„Ce câți aici ? Tu ce păzești ?
Nu vezi ce jigărit îmi ești 1
Păi te păzesc pe tine frate
Ca să te faci mai lat în spate, 
l)ar pentru ce mă iei tu oare 
Numai după înfățișare ?

MORALA:
Deci fabulei ii tragem storul
Morala afle-o ...cititorul !

Ion PALTIN________

&
7/

De la Gura Putnei drumul se desparte în două. Unul duce 
înspre Falcău, ținindu-i tovărășie apa Sucevei, altul spre 
Putna, una din cele mai cunoscute localități din această 
parte a țării, cu vechi tradiții istorice și culturale, așezată 
într-o depresiune înconjurată de dealuri acoperite cu păduri 
de brad și molid și brăzdate de două pîraie cu ape crista
line : Vețăul și Putnișoara.

In această localitate, cu peisaj fermecător și de un nea
semuit pitoresc, se află Complexul turistic Putna, care ofe
ră miilor de turiști din țară și de peste hotare clipe de des
tindere și recreere, de neuitat.

Ioan CHIRAȘ

Recent, în localitatea Takamatsu, Insula Shikoku — Japonia, s-a celebrat o căsătorie 
ciudată, care a avut loc într-un acvariu. Ideea a fost a miresei, care a afirmat că a vrut să 
știe mai multe despre munca viitorului său soț care lucfează la aceste acvarii.

In foto: Ciudata ceremonie din interiorul acvariului.

Stă într-un fotoliu imens, 
nemișcat, imperturbabil. Picioa
rele, abia îi ajung la pămînt. Ține 
mîinile încrucișate pe burtă în 
formă de ou în poziție de Buda, 
element constitutiv al legendei 
sale. Are acum 71 de ani și 
pare tot mai rotund, tot mai 
mic. Dar fața lui rozalie, brăz
dată de două cute de maliție 
nu și-a pierdut nimic din jovi
alitatea în care se amestecă u- 
morul pur și o tentă de cabo- 
tinaj.

— Ați venit la Paris pentru 
a primi Legiunea de onoare. Ce 
spune, umorul, care vă carac
terizează, despre aceasta ?

— Cînd este vorba de lucruri 
serioase, nu spune nimic. Le
giunea de onoare este pentru 
mine o distincție foarte im
portantă. In Franța este posibil 
s-o primești chiar dacă știi 
numai să cobori bine cu skiu- 
rile, dar se întîmplă rar ca ea 
să fie conferită unui străin.

— Ați spus — era cam prin 
1963 — că o doreați cu pasiune 
intrucît ea ar compensa cumva 
Oscar-urile pe care nu le-ați 
primit.

— Cred că dacă mi s-a de
cernat Legiunea de onoare, es
te ca un fel de titlu de părin
te al noului val.

— Ultimul dv. film, „Meu 
ghina" a lost prost întâmpina, 
de critica franceză.

— Dar a fost bine primit in 
Anglia. E adevărat că nu sînt 
mulțumit de întreaga poveste ; 
pentru că, înainte de toate, es
te făcut după un roman prost. 
Notați însă ca in America a 
realizat o rețetă de cîteva mi
lioane de dolari.

— Este acesta un criteriu ?
— A plăcea publicului. este 

unul.
— Nu este oare un echivoc 

între ceea ce vreți dv. să spu
neți cu aaevarat și aureola ca
re vă înconjoară numele, ca, 
„maestrul suspansului", „expert 
in umor negru" etc?

— Numele meu este legat de 
filme de suspans, de oroare. 
Sînt singurul care mă mențin 
în cadrele unui gen bine 
determinat. Toată lumea aș
teaptă de la mine istorii po
lițiste, suspans și eu nu trebu
ie să o dezamăgesc. Dar n-aș 
spune că sini prizonierul aces
tui gen. In interiorul genului, 
filmele mele sînt variate. In 
52 de filme, am abordai tot fe
lul de subiecte. Există cineaști 
care fac filme ca și cînd aces
tea ac trebui să ruleze într-o 
sală cu un singur fotoliu. A- 
cest fotoliu fiind, bineînțeles 
acela în care se așează numai 
ei.

— Vă numărați printre cei 
mai mari cineaști ?

— Mă număr printre cei mai 
puri. încerc să povestesc o în
tâmplare, într-un stil foarte ci
nematografic. Știți oare ce efect 
are asupra mea un film in ca
re sînt prea multe dialoguri ? 
Acela al unei fotografieri a 
oamenilor care încearcă să 
vorbească ! Să fiu mai explicit.

ALFRED 
HITCHCOCK :

„Nu am 

făcut 

niciodată
filme 

costisitoare"

„Noul val" francez, s-a decimat 
căzînd în obscuritate. In „noul 
val" numai cineastul sau cri
tica mai pot ști despre ce este 
vorba în film. Și încă ceva... 
Mulți dinți e cineaștii de astăzi 
nu folosesc suficient, după pă
rerea mea tehnicile pure ale 
cinematografului.

— Regizorii tiv. preferați?
— Germanii din epoca fil

mului mut, Murnau și Lang. 
In Franța — Truffaut. Asta nu 
pentru că a scris o carte des
pre mine. El nu pare prea a- 
propiat de concepțiile mele de 
cineast care are de povestit o 
întâmplare. Și se poate spune 
orice cu ajutorul cinematogra
fului.

— Criticii dv. spun că există 
prea mult metafizic în filmele 
pe care le faceți.

— M-am uitat îndelung în 
tr-o oglindă și nu am văzut 
nimic metafizic pe fața mea.

— Sînteți un om serios ?
—■ Deioc.
— De ce vă temeți ?
— Să nu-mi pierd controlul 

în timp ce sînt pe cale de a 
face ceva și să ratez prin a- 
ceasta rezultatul scontat.

— Sînteți legat de Holly
wood. Nu vă neliniștește criza 
filmelor cu buget mare ?

— Cu excepția filmului 

„Moartea în pantaloni bufanți", 
care a costat cinci milioane 
de dolari, nu am făcut nicio
dată filme costisitoare. Am o- 
roare să stau undeva, pe o 
estradă pentru a privi cum lu
crează asistenții mei.

— Umorul nu contrazice ni
ciodată suspansul ?

— Umorul este singurul mij
loc de a remarca absurdul. 
Mi-a plăcut întodeauna urmă
toarea întâmplare : un bărbat 
cu pălărie citește ziarul mer- 
gînd pe stradă. In fața sa se 
deschide o gură de canal. Spec
tatorii privesc : va cădea oare ? 
Și cade. Cascade de rîs. Ca
mera se apropie : sîngele îi 
curge șiroaie din cap. Poliție, 
ambulanță, spital. Soția și cei 
doi copii ai săi sosesc ia fața 
locului. Omul moare. O tra
gedie care pleacă dintr-un 
punct comic. Dar publicul ini
țial a rîs ; și acum este furios 
și se simte ridicol. Eu nu văd 
o linie de demarcație precisă 
între comedie și tragedie.

Alfred Hitchcock se amuză. 
Iar secretul său constă în fap
tul că turnează filme de 50 de 
ani, pentru că, acesta a ră
mas încă singurul mijloc de a 
povesti o întâmplare fără să 
fie întrerupt.

UNDE
AU APAUUT 
PRIMII AME
RICANE ?

In centrul orașului Ica din 
Peru se află un muzeu unde 
sînt adunate 10 000 de pietre 
cu desene din perioada preisto
rică a omenirii. „Cărțile de 
piatră" cum le numesc arheo
logii au diametrul între 5 cm și 
1 m. Pe fiecare se află repre
zentări de animale, flori, chi
puri omenești. Senzaționale, pe 
aceste plăci de piatră descope
rite pe teritoriul Perului, sînt 
desenele de animale polare i 
ursul alb și renul. Specialiștii 
susțin că ele atestă ipoteza e- 
xistenței, inițiale, a unui sin
gur continent a unei singure bu. 
căți de pămînt, nedespărțită de 
mări și oceane. In ce privește 
istoria omului pe continental 
american etnologii peruvieni 
sînt de părere că el a apărut 
în regiunea orașului Tea, acolo 
unde au fost descoperite „căr
țile de piatră".

Tîrgul internațional de primăvară de la Leipzig 1971 
(14—23 martie) se apropie.

In foto : Istoricul hotel al orașului, doi dintre numeroșii 
ghizi care vor conduce vizitatorii.

Anecdote
Celebrul ciclist belgian 

Eddy Merckx dă următorul 
sfat automobiliștilor: „Cînd 
treceți în viteză pe lîngă un 
ciclist, făceți-i cel puțin loc 
să cadă".

★

Vreți să spuneți cuiva cîte
va adevăruri supărătoare și 
să fiți totuși bine-crescuți ? 
Iată formula cea mai potri
vită : „Domnule, secretara 
mea, care este o femeie bine
crescută, nu-și poate permite 
să bată la mașină opinia pe 
care o am despre! dv. Eu, 
care sînt un om de lume, 
nu pot să mi-o exprim. Dar 
dv, care nu sînteți nici una 
nici alta, veți înțelege foarte 
bine ceea ce vreau să vă 
spun".

★

Un tată de familie îșj ia 
băiețelul pe genunchi și-i 
spune cu gravitate :

— Vreau să-ț.i spun o ves
te mare : un înger a venit 
ieri la noi acasă și ți-a adus 
o surioară. Vrei s-o vezi ?

— NU, răspunse puștiul, 
bănuitor. Aș vrea să văd 
îngerul.

- 

1
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Munca de partid la înălțimea I
complexității sarcinilor

social-economice ale noului an!
•

bilanț deose- 
rezul țațelor 

1970 în sec- 
și social-cul- 
adunarea ac

tivului de partid al orașului 
Lupeni a sintetizat activitatea 
complexă desfășurată în ulti
mul an al cincinalului de or
ganele și organizațiile de par
tid, a evidențiat creșterea ro
iului și competenței lor în mo
bilizarea oamenilor muncii din 
Lupeni la înfăptuirea integra
lă a sarcinilor ce le-au reve
nit în această perioadă.

Cu satisfacție firească,- orga
nul orășenesc de partid a ra
portat adunării că planul cin
cinal și planul anului 1970 au 
fost îndeplinite și depășite de 
către toate unitățile economice 
ale orașului, că în perioada 
1966 — 1970 minerii Lupeniu- 
lui au înregistrat un spor de 
9)4 500 tone la extracția de 
cărbune și de 140 kg/post la 
productivitatea muncii. Deose
bit de semnificative sînt și 
roadele anului precedent. Anul 
3970 a fost încheiat de colec
tivul minei Lupeni cu peste 
60 000 tone cărbune extrase 
peste plan, cu o productivitate 
de mai bine de 1 800 kg/post, 
eu 64 kg/post mai mare decît 
au prevăzut sarcinile, cu 
10 891 000 lei beneficii peste 
plan. Adunarea a evidențiat 
succesele obținute și de colec
tivele celorlalte unități econo
mice ale orașului, ale F.F.A. 
„Viscoza", ale preparației căr
bunelui, șantierului de construc
ții, lucrătorilor din comerț și 
ale celorlalte unități de pres
tații.

Adunarea a apreciat drept 
factor determinant a] bilanțu
lui rodnic obținut In ultimul 
en al cincinalului — creșterea 
rolului conducător al organe
lor și organizațiilor de partid 
In toate domeniile vieții social- 
economice, îmbunătățirea con
tinuă a stilului și metodelor de 
muncă, urmărirea cu perseve
rență de către comitetul oră
șenesc de partid, al biroului 
său, a instruirii temeinice a 
activului de partid, a perfec
ționării planificării și organiză
rii muncii, a activizării comu-

Prilejuind un 
bit de rodnic al 
obținute în anul 
toarele economic 
tural al orașului,

niștilor și sporirii puterii lor 
de înrîurire în sinul fiecărui 
colectiv. O dovadă a creșterii 
autorității și influenței orga
nizațiilor de partid o denotă 
și faptul că în ultimul an au 
fost primiți în partid 118 noi 
membri, că numărul comuniș
tilor a ajuns în majoritatea co
lectivelor din oraș Ia cîte 
27 — 60 Ia sută din totalul 
efectivelor.

Abordînd cu spirit de răs
pundere și înaltă responsabili
tate sarcinile organizațiilor de 
partid și de masă, ale fiecă
rui colectiv de muncă în anul 
1971, adunarea activului de

nei Bărbăteni a arătat în cu- 
vîntul său ing. Stan Iureș, 
secretarul comitetului de partid 
al exploatării, realizarea sar
cinilor de plan e îngreunată 
și din cauza fluctuației de e- 
fective, a absențelor nemotiva
te. Despre necesitatea ridică
rii calificării cadrelor, a întă
ririi disciplinei sub toate as
pectele, a folosirii 
timpului de lucru 
și tovarășii Maria 
cretara comitetului 
de la F.F.A. „Viscoza1 
vorbitori.

Dezideratele multiple 
re le implică atingerea

integrale a 
au vorbit

Tomșa, se- 
de partid 

și alți

pe ca- 
obiec-

Adunarea activului comitetului 
orășenesc de partid Lupeni

partid a subliniat principalele 
direcții ale preocupărilor de 
viitor, a precizat obiectivele 
majore ale muncii politice de 
masă. In acest sens, o dată cu 
evidențierea experienței bogate, 

■ a metodelor avansate în mun
ca de partid, în activitatea de
feritelor colective din între
prinderile și instituțiile orașu
lui, darea de seamă prezentată 
în adunare de către tov. Wil
helm Neag. prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de par
tid și numeroși participanți la 
discuții s-au oprit asupra re
zervelor ce se cer puse în va
loare pentru ca fiecare unitate 
să ajungă la o activitate econo
mică calitativ superioară, la 0 
eficiență ridicată. S-a insistat 
în mod deosebit asupra cerin
țelor ce le ridică exploatarea 
(judicioasă, la maximă capacita
te a utilajelor, îmbunătățirea 
aprovizionării tehnico-materiale 
a locurilor de muncă, perfecți
onarea organizării 
și a muncii pentru

’ tuturor 
ritmice 
de către 
lucru.

Pe lîngă greutățile obiective 
care stînjenesc activitatea mi-

premiselor 
a sarcinilor 
fiecare

producției 
asigurarea 
realizării 
de plan 

formație de

tivului fundamental #1 noului 
an, al noului cineînfl — îm
bunătățirea calitativă a întregii 
activități economice — recla
mă cu necesitase perfecționarea 
continuă a îi®lgii munci de 
partid, ridicarea competenței 
fiecărui orggn, a fiecărei orga
nizații de partid în studierea 
și soluționarea promptă a fe
nomenelor ce le ridică viața 
social-economică a orașului. A- 
dunarea a criticat manifestări
le de formalism în munca de 
partid. S-a arătat că în mai 
multe organizații de bază, cum 
sînt cele din sectorul de pro
ducție al minei Bărbăteni, nr. 
2, 7, 6 de la preparație, 1, 3, 7 
de Ia mina Lupeni, sectorul de 
foraj, S.D.E.E., panificație, 
I.G.L. — canal-apă, Ocolul sil
vic și unele secții de la F.F.A. 
„Viscoza" Lupeni nu țin cu re
gularitate adunările generale, 
iar cînd se țin, multe sînt formale, 
neinteresante, fără eficiență | 
nici munca de primire în par
tid nu s-a desfășurat la nive
lul cerințelor, au primit pu
țini membri, fapt ce face ca 
ponderea comuniștilor în tota
lul salariaților să fie mică.

Depășirea acestei situații, di
namizarea vieții de partid In

toate organizațiile de partid, au 
arătat în cuvîntul lor tovarășii 
loan Predoșan, membru în co
mitetul de partid al minei Lu
peni, Dominic Szabo, secreta
rul comitetului de partid al 
preparației Lupeni, Gheorghe 
Filip, directorul grupului școlar 
minier, și alți vorbitori impune 
comitetului orășenesc de partid, 
biroului său să sprijine efec
tiv organizațiile de partid în 
îmbunătățirea continuă a sti
lului și metodelor lor de muncă, 
să folosească multilateral co- 
nrisiile obștești pe probleme în 
controlarea și îndrumarea acti
vității organizațiilor de partid. 
'Iov. Vasile Rușitoru și Maria 
Tomșa s-au referit în cuvîntul 
lor la însemnătatea pe care o 
prezintă intensificarea muncii 
jxditico-educative pentru în
tărirea disciplinei de partid, a 
răspunderii tuturor comuniștilor 
mai ales a acelora din organe
le alese fală de îndatoririle lor. 
Adunarea a criticat pe acei 
membri ai comitetului orășe
nesc care în unele perioade 
și-au neglijat sarcinile ce le-au 
revenit în privința îndrumării 
organizațiilor de bază.

Sporirea exigenței, controlul 
îndeplinirii hotărîrilor, promo
varea largă a principiului 
muncii colective, ridicarea pre
gătirii cadrelor sînt cerințe 
primordiale pe linia perfecțio
nării muncii de partid, a ridi
cării sale la nivelul exigențe
lor complexe ale noului an.

Dezbaterile din cadrul adu
nării au exprimat în unanimi
tate hotărîrea fermă a activu
lui de partid, a tuturor comu
niștilor orașului Lupeni de a-și 
îmbunătăți substanțial activita
tea, de a spori dinamismul și 
competența fiecărei organizații 
de partid în mobilizarea oa
menilor muncii la înfăptuirea 
integrală a sarcinilor sporite ce 
le revin în anul 1971, a anga
jamentelor asumate de colec
tivele de muncă pe linia per
fecționării întregii vieți social- 
economice, a obiectivelor mo
bilizatoare pe care le-a elaborat 
Congresul al X-Iea al partidu
lui.

Steagul roșu • • •
In anii cincinalului care a 

trecut s-au înălțat în orașul 
nostru multe construcții so
ciale. Ne putem mîndri pe 
bună dreptate cu ele. S-au 
făcut multe și pentru apăra
rea sănătății populației. Cea 
mai 
cest tărîm, este nou] spital. 
Dar nu despre acesta vreau 
să vorbesc în rîndurile ce

Dezvoltare impetuoasă

recentă realizare, pe a-

Dezvoltarea urbanistică a 
localității noastre, în anii cin
cinalului trecut, este intr-a
devăr impetuoasă. Cifrele de 
mai jos, reliefate de altfel 
și în cea de-a XH-a sesiune 
a Consiliului popular ai ora
șului, sînt elocvente în acest 
sens.

au fost date în folosință 434 
apartamente, cu 22 peste pre
vederile de plan. Volumul 
investițiilor se ridică Ia 
19 500 000 Iei.

Efervescentă
de șantier

Un gest plin 
de semnificație
urmează, ci despre un gest 
plin de semnificație care a 
dus la urgentarea lucrărilor 
Ja spital. Iată despre ce este 
vorba.

Conducerea spitalului a 
făcut un apel pentru a se pu
ne la punct 
că 
ția 
pa sindicală 
tro-mecanic, 
can, a adus la cunoștința elec
tricienilor acest apel. Răspun
sul a venit prompt. Zaha- 
ria Truță, Anton Hațag. Puiu 
Jura, Alexandru Waum, 
Bella Șuier, Alexandru Mol
dovan, Teodor Arvinte, A- 
urică Munteanu, Ioan Loy, 
Francisc Dobner, Petru Mo- 
raru și' Alexandru Șicomaș 
au pus la punct întreaga in
stalație la etajele I și II (in
terne și chirurgie), 
subliniat faptul că 
Alexandru, 
Arvinte și 
preună cu 
Dobner au 
de repaus 
mai repede lucrările. In total, 
electricienii au muncit volun
tar 192 de ore. Așa sînt de 
fapt vulcănenii. Pun cu nă
dejde umărul cînd e vorba 
de dezvoltarea și înfrumuse
țarea localității în care tră- • 
iese.

la noul 
de bază

instalația electri- 
spital. Organiza- 
de partid și gru- 
din sectorul elec- 
de la E.M. Vul-

Merită 
Waum 

Ioan Loy, Teodor 
Ioan Cismaș îm- 
maistrul Francisc 
lucrat și în zilele 
pentru a termina

Tudor MUCUȚĂ

• In cincinal, s-au predat 
2 014 apartamente. S-au con
struit, apartamente în plus 
în valoare de 2 600 000 lei.

O Numai în anul 1970, 
ultimul din cincinalul trecut,

® Fondurile de investiții 
alocate de stat însumează 
26 765 000 lei. Au fost date 
în folosință noi obiective in
dustriale (instalația de briche
tase Coroești, atelierul elec- 
tro-mecanic de Ia E.M. Vul
can, s-au dezvoltat minele 
Vulcan și Paroșeni).

Cornel MACAVEI

Cores
pon- 
denții■ ■

Șl 
cititorii
ziarului
ne
scriu
despre 
locali 
tatea 
lor
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1856 -1970

apartamente

De la blocul 16 A cu 80 de 
apartamente și pînă la noul 
glisant ridicat recent — B 
1 cu 66 apartamente — se sim

te din plin efervescența de șan
tier. Brigăzile conduse 
Nicolae Căplescu, Rubin 
nașcu, Paraschiv Frîncu 
Călin Aristică muncesc 
sîrg spre a da noi valențe 
urbanistice orașului Vulcan. 
Locuitorii blocurilor megieșe 
date de curînd în folosință, 
îi cunosc și-i privesc prie 
tenos din 
geamuri, 
se ridică 
Brigăzile 
de Marin 
pe fac ca numărul 
să crească mereu. Se mun 
cește cu spor. Maistrul Petre 
Cosma e mereu unde se sim
te nevoia. Brigăzile de tencu- 
itori ale lui Banu, Dudaș, 
Ppstolache și Varga dau es
tetică blocului C 10 care are 
119 garsoniere. Instalatorii în
cearcă la presiune calorifere
le, apoi le montează pe con
sole. Apa este și ea branșa
tă la rețeaua exterioară de 
alimentare. Ritm trepidant de 
șantier se simte și la blocu
rile Bl, B3, 16 C și 16 D. In 
acest vîrtej al muncii sînt 
antrenați și șoferii Alexan
dru Buțu, Eugen Ungureanu, 
Ioan Mureșan și Mitică Cu
coană 
narea 
le. Și 
ță de 
lențe urbanistice ale orașului.

de
Mă 

ți
cu

balcoane sau prin 
Macaralele „Bocșa" 
și fac translații, 
de zidari conduse 
Nan și Marin Vul- 

etajelor

care asigură aprovizio- 
șantierului cu materia 
din această efervescen- 
șantier cresc noile va-

Iulian IORDACHE

fiecare tlnâr,
0 PREZENTĂ ACTIVĂ

ÎN PRODUCȚIE VIATA OBȘTEASCĂ
Pregătindu-se să întîmpine 

cel de-al IX-lea Congres al 
Uniunii Tineietului Comunist, 
organizațiile U.T.C. din Valea 
Jiului depun strădanii multiple 
pentru a-și îmbunătăți necon
tenit stilul lor de muncă, pen
tru a mobiliza tineretul la în
deplinirea sarcinilor puse de 
partid în prezentul cincinal. 
Spre a întîmpina sărbătorirea 
marelui eveniment — semicen
tenarul creării P.C.R. — cît și 
Congresul Uniunii Tineretului 
Comunist cu realizări deose
bite, organizațiile U.T.C. sînt 
preocupate mai ales de acti
vizarea tuturor membrilor lor, 
de sporirea contribuției acesto
ra la realizarea sarcinilor e- 
eonomice și obștești.

Sarcina concretă constituie 
«n mijloc deosebit de impor
tant de activizare a membrilor 
U.T.C. Trasînd sarcini concrete 
uteciștilor, organizația de bază 
din sectorul I al minei Lonea 
«i reușit să intensifice și să fa
că mai rodnică activitatea de 
producție a tineretului secto
rului. Faptele sînt grăitoare. 
Tînărul miner comunist loan 
Aprofirei a venit în sprijinul 
producției cu încă 12 voluntari 
nprovizionînd cu material lem
nos abatajele cameră 102 și 
103. Șeful sectorului, ing. M. 
Robu ne spunea că această 
acțiune a tinerilor a asigurat 
extragerea a peste 250 tone 
cărbune cu un schimb, mai de

vreme. Tinerii uteciști Ștefan 
Zgripcea, Steliăn Iordache, A- 
lexandru Săbău, Iulian Toader 
și altora le-au fost trasate sar
cini concrete în legătură cu 
îmbunătățirea folosirii tehnicii 
noi în abataje, înlăturarea u- 
nor defecțiuni, ceea ce a contri
buit la creșterea simțitoare a 
producției și a productivității 
muncii.

Comitetul U.T.C. de Ia E.M. 
Vulcan, a repartizat membrii 
comitetului să răspundă direct 
de cele șapte brigăzi de tine
ret formate în subteran. La 
Viscoza Lupeni, preparațiile 
cărbunelui Petriia și Lupeni, 
E. M. Dîlja ș. a., organizațiile de 
bază repartizează membrilor 
U.T.C. sarcini In legătură cu 
sprijinirea celor tineri care so
licită primirea In rîndul orga
nizației U.T.C., în creșterea și 
educarea tinerilor uteciști inte
resați etc. Mulți tine-rj din or
ganizațiile U.T.C. din sectoarele 
V și VII de la E.M. Lupeni, 
sectorul V atelierul mecanic 
al minei Uricani, secțiile re
parații turbine, reparații caza
ne de la E.C.E. Paroșeni se 
străduiesc să-și îndeplinească 
sarcinile ce le-au fost trasate, 
își ajută colegii mai tineri să 
muncească ordonat, să aplice 
metode înaintate în producție.

Trasînd sarcini concrete, co
mitetele organizațiilor de bază 
dau amploare vieții de organi
zație, asigură activizarea tutu

ror membrilor U.T.C. și-i a- 
jjută să desfășoare o muncă 
rodnică, specifică organizației 
noastre de tineret. Dar unele 
organizații U.T.C. n-au înțeles 
încă pe deplin cît de mare es
te importanța trasării de sar
cini concrete fiecărui membru 
U.T.C.. O parte din uteciștii 
organizațiilor de la secția e- 
lectrică E.C.E. Paroșeni, briche
tai Și transport de la prepara- 
ția cărbunelui Coroești și alte
le sînt lăsați mult timp fără 
sarcini concrete ceea ce face 
ca ei să desfășoare o activitate 
sporadică. Fără să repartizeze 
sarcini concrete membrilor 
uteciști, comitetele U.T.C. nu 
pot asigura cuprinderea sarci
nilor multiple ce le stau în

• față.
Trasînd sarcini concrete fiecă

rui membru U.T.C., efectuînd 
un control permanent asupra 
îndeplinirii lor, comitetele 
U.T.C., birourile organizațiilor 
de bază U.T.C. vor ridica Ia 
un nivel mai înalt întreaga lor 
activitate, vor întîmpina Con
gresul Uniunii Tineretului Co
munist și marele eveniment din 
viața întregului popor — se
micentenarul creării P.C.R. cu 
noi succese în îndeplinirea im
portantelor sarcini ce le stau 
în față.

Ion BARB
șeful sectorului economic 

al Comitetului municipal U.T.C.

I. D.

SPORT

Lonea

GLASUL ADEVĂRULUI VA ÎNVINGE

î N T î L N I R E

(Urmare din pag. 1) 

unic, un Comitet central de 
acțiune, a cărui sarcină era co
ordonarea activității comitetelor 
locale de acțiune din atelierele 
C.F.R. din toată țara.

Consecințele crizei economi
ce s au făcut și mai simțite la 
începutul anului 1933, după sem
narea „acordului de la Geneva', 
apreciat de Partidul Comunist 
Român drept „un atac deschis 
al unui pumn de exploatatori 
români șî străini contra majo
rității covîrșitoare a poporului 
muncitor din România", în baza 
căruia principalele domenii ale 
vieții economice românești erau 
trecute sub controlul monopo
lurilor apusene.

Efervescența revoluționară s-a 
intensificat în întreaga (ară. 
Punctul maxim și expresia cea 
mai vie a adîncirii stării de ne
mulțumire și revoltă a maselor 
largi le-au constituit marile 
acțiuni revoluționare desfășurate 
de muncitorii ceferiști și petro
liști, pregătite de P.C.R. prin 
Comitetul central de acțiune. 
Intre 28 și 31 ianuarie 1933 au 
organizat acțiuni demonstrative 
muncitorii de la Atelierele 
C.F.R. „Grivița", iar în primele 
zile ale lunii ianuarie munci
torii petroliști, soldate cu cioc
niri între muncitori și forțele 
polițienești.

Urmind cuvîntul de ordine al 
partidului comunist, semnalul 
noilor lupte greviste a fost dat 
Ia 2 februarie 1933 de munci
torii feroviari de la „Grivița", 
care au trecut Ia forme supe
rioare de luptă — ocuparea în
treprinderii, însoțită de organi
zarea unei largi mișcări de soli
daritate.

In fața creșterii luptelor mun
citorimii, cercurile guvernante 
au trecut la măsuri represive 
pe scară largă. Partidul comu
nist și Uniunea Tineretului Co
munist, deși fuseseră declarate 
in afara legii încă din 1924, 
au fost din nou interzise. In 
noaptea de 11 spre 12 februa
rie, ca o consecință a aplicării 
stării de asediu, s-au făcut sute 
de arestări, locuințele comuniș
tilor, ale membrilor comitetelor 
sindicale, comitetelor de acțiune 
etc. au fost percheziționate, 
sediile muncitorești devastate, 
atelierele C.F.R. au fost puse 
sub supraveghere sau paza jan
darmeriei și poliției.

Valul acțiunilor revoluționare 
muncitorești a culminat cu e- 
roicele lupte de la Atelierele 
C.F.R. „Grivița" din București 
din 15—16 februarie 1933, unde 
greviștii au trecut de astă dată 
Ia luptă politică deschisă și as
cuțită cerînd imediata elibera
re a conducătorilor arestați, 
încetarea stării de asediu,

funcționarea liberă a sindica
tului și comitetului de fabrică. 
Au fost postate gărzi de auto
apărare. „Grivița" era o redută 
a muncitorimii bucureștene. 
Peste 12 060 de muncitori din 
alte întreprinderi, intelectuali, 
studenți, meseriași, mici comer- 
cianți, funcționari, țărani din 
satele învecinate au înconjurat 
atelierele, solidarizîndu-se și a- 
părînd pe greviști.

In zorii zilei de 16 februarie, 
la refuzul hotărît al muncitori
lor de a părăsi atelierele, cer
curile reacționare ale marii 
burghezii și ale moșierimii în 
frunte cu regele și guvernul 
național-țărănesc prezidat de 
Al. Vaida-Voevod au ordonat 
trupelor să deschidă focul. Au 
căzut sub gloanțele reacțiunii 
un mare număr de muncitori, 
iar peste 2.000 au fost arestați. 
Sîngele care a curs la „Grivița" 
nu a însemnat îngenuncherea 
muncitorimii ceferiste și nici 
stavila mișcării revoluționare 
din România ; ea a provocat un 
val uriaș de indignare și protes
te în rîndurile oamenilor mun
cii din București și din întrea
ga țară. La chemarea partidu
lui comunist, s-au organizat 
întruniri și demonstrații de so
lidaritate ale muncitorilor cu 
eroii de la „Grivița".

împotriva conducătorilor lup
telor muncitorești din ianuarie

—februarie 1933, între care 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Dumi
tru Petrescu, Constantin Don- 
cea, Chivu Stoica, Gheorghe 
Stoica, Gheorghe Vasilichi, Ilie 
Fmtilie, Marin lonescu-Neica, 
Popa Emil, Pavel Bojan ș.a. 
guvernul burghezo-moșieresc a 
înscenat cunoscutele procese de 
la București, Craiova și Iași. 
Cea mai mare parte din acu
zați, îndeosebi comuniștii, au 
devenit acuzatori, dezvăluind a- 
devărul despre politica claselor 
exploatatoare de asuprire și 
jefuire a maselor muncitoare, 
înfățișînd țelurile urmărite de 
partidul comunist, apărătorul 
intereselor vitale al celor ce 
muncesc, — că glasul adevăru
lui va învinge.

Eroicele lupte din ianuarie— 
februarie 1933, în pofida repre
siunii sîngeroase, au constituit, 
atît prin rezultatele practice 
imediate cît și prin înrîurirea 
lor asupra desfășurării ulterioa
re a evenimentelor, o mare 
victorie politică a clasei munci
toare.

„Cu deosebită forță s-a mani
festat capacitatea politică și 
organizatorică a partidului co
munist în timpul marilor bă
tălii revoluționare din ianuarie 
— februarie 1933 împotriva mă
surilor luate de capitaliști de 
a ieși din criză pe spinarea 
celor ce muncesc, bătălii care,

totodată, au reprezentat prima 
mare mișcare muncitorească din 
Europa împotriva pericolului pe 
care-l reprezintă fascismul" se 
arată în Hotărîrea C.C. al 
P.C.R. cu privire la aniversarea 
semicentenarului partidului co
munist.

Luptele din 1933 au trezit un 
puternic ecou internațional. Din 
Uniunea Sovietică, Franța, Ce
hoslovacia, Belgia, Bulgaria, 
Grecia, Germania, Canada, Sta
tele Unite ale Americii, Argen
tina, Maroc, Africa de Sud so
seau telegrame și scrisori de 
protest cerînd eliberarea cefe
riștilor. Cercuri influente ale o- 
piniei publice democratice, re
prezentanți ai culturii mondiale 
— Henri Barbusse, Romain Rol
land, Jean Richard Bloch, Louis 
Aragon ș. a. — și-au exprimat 
simpatia și solidaritatea cu lup
ta clasei muncitoare române.

Cuvîntul „Grivița" — o atestă 
mărturiile timpului — a făcut 
înconjurul lumii.

La împlinirea a 38 de ani de 
la memorabilele evenimente din 
1933 și în întîmpinarea sărbă
toririi a 50 de ani de la crea
rea P.C.R., întregul nostru po
por este animat de hotărîrea 
de a da viață politicii partidu
lui de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră.

Glasul adevărului a învins.

spera...
După vacanța de iarnă și 

obișnuita verificare medicală, 
jucătorii echipei „Parîngul" 
Lonea, ocupanta locului trei 
în campionatul județean de 
fotbal, au trecut, din data de 
24 ianuarie a.c., la un pro
gram de antrenament în aer 
liber care are drept scop a- 
daptarea treptată a organis
mului la condițiile de efort 
susținut, dezvoltarea rezis
tenței generale. Incepînd din 
11 februarie, în perioada 
precompetițională, accentul 
se pune, după cum ne măr
turisea procurorul Ștefan 
Szoke, antrenorul echipei, 
pe dezvoltarea forței, a vi
tezei și rezistenței specifice 
iar în partea a doua a peri
oadei, lonenii vor juca cîteva 
meciuri avînd ca parteneri 
echipe ca Știința Petroșani 
(juniori), Minerul Lupeni, 
Constructorul Lupeni și e- 
chipa de tineret-rezerve a 
Jiului.

Au răspuns prezent, la a- 
pelul făcut, următorii jucă
tori : Duck, Pintca, Lupa, Se- 
reș, Buză, M. Munteanu, 
Gyarmati, Marton, Demetres- 
cu, Ciocoiu, Baky, David, O- 
nici, Moldovan, Bucși, Acs, 
Goia, la care s-au mai adău
gat Rabulea, fost la Gloria 
Bîrlad, G. Munteanu de la 
C.I.L. Tg. Jiu, Fopescu Sabin 
din campionatul municipal și 
Popovici din echipa de ju
niori.

Proiecte de viitor ? Lone
nii (atît jucătorii echipei cît 
și suporterii lor înflăcărați) 
speră că șansele la întîieta- 
tea seriei sînt, pentru ei, mai 
mari ca orieînd. Dorință? In
tegrarea în... alfabetul fot
balistic. Lotul și conducerea 
secției de fotbal s-au anga
jat că vor depune eforturi 
ți mai mari ca pînă în pre
zent pentru ca acest obiectiv 
să fie atins... Visului de ani 
al. iubitorilor de fotbal din 
Lonea — promovarea echi
pei în divizia C — se pare 
că i se pregătește... conturul.

Nicolae POPA

Mica 
publicitate

VlND Volkswagen 1 200 tip 
1961, motor nou, 28 000 km, 
piese rezerve noi — T. Rusu 
str. 1 Mai bloc D ap. 7 Anina.

Sala clubului sindicatelor din 
Petriia găzduiește astăzi, la 
ora 12, întîlnirea pionierilor 
din școlile generale cu tov. 
Ion Rădulescu, prim-secretar 
al comitetului orășenesc ie 
partid, președintele consiliului 
popular al orașului Petriia.

In cadrul acestei întîlniri, 
pionierii și școlarii vor asculta 
relatări din lupta comuniștilor 
din Valea Jiului și vor cunoaș
te perspectivele de dezvoltare 
ale localității lor în actualul 
cincinal.

întîlnirea va fi urmată de un 
bogat program cultural-artistic 
susținut de corul Școlii generale 
nr. 5 Petriia, clasificat pe locul 
I la faza municipală a con
cursului „Copiii cîntă patria 
și partidul", de spectacolul de 
revistă „Vaporașul vacanța", 
prezentat de elevii și pionierii 
Școlii generale nr. 1 Petriia, 
echipa de fluierași de la Școala 
generală din Cimpa, recitatorii 
ți soliștii vocali de la Școala 
generală nr. 2 Petriia și de la 
Liceul Petriia.

„CINE ȘTIE, CÎȘTIGĂ"
Organizația U.T.C. de la mi

na Lonea a organizat, ieri du- 
pă-amiază, un concurs „Cine 
știe, cîștigă" pe tema „Istoria

P.C.R.". Seara, tinerii lonenl 
s-au întîlnit în cadrul unei 
frumoase întîlniri distractive, 
urmate de dans.

DIALOG CU TINERII
Sîmbătă, 13 februarie, biroul 

Comitetului municipal Petroșani 
al U.T.C. a organizat o întîlni- 
re a elevilor Liceului Petriia 
și Liceului industrial minier cu 
tov. Ionel Codreanu, activist al 
Cabinetului județean de partid 
Hunedoara. Acțiunea, desfășu

rată sub forma unu; „Dialog 
în fața hărții" a prilejuit elevii 
lor cunoașterea principalelor 
probleme ale vieții și evoluției 
evenimentelor internaționale 
precum și poziția partidului și 
statului nostru față de acestea.

Adunare pionierească
Ieri, la Școala generală nr. 5 

din Petroșani detașamentele de 
pionieri s-au întîlnit. cu tov. 
Emil Stanca, vechi lucrător ce
ferist. La întîlnire au partici
pat peste 150 de pionieri, ro
mâni și maghiari', și comandan
ții detașamentelor respective. 
Oaspetele a evocat în cuvinte

emoționante glorioasele lupte 
desfășurate în februarie 1933, 
sub conducerea comuniștilor de
către ceferiștii de la Grivița\ și
a înfățișat 
terală pe
transportul 
noastră în

dezvoltarea multila- 
care a cunoscut-o
feroviar în tara 
anii socialismului.

Program artistic
Mîine. la ora 16, în sala clu

bului muncitoresc din Petriia 
va avea loc festivitatea înmî- 
nării carnetelor U.T.C. unui 
număr de 27 tineri din locali
tate. Va urma un spectacol 
artistic prezentat de elevi ai 
Școlii generale nr. 1 Petriia,

COMPETIȚII
Pe dealurile din preajma 

localității Aninoasa se des
fășoară azi, la ora 9, faza 
municipală a concursului 
„Săniuța de argint" din ca
drul Olimpiadei de iarnă a e- 
levilor.

pregătit de organizația U.T.G. 
și organizația de pionieri din 
școală. Spectacolul va fi dedi
cat semicentenarului P.C.R. In 
program : cîntece patriotice, pa- 
ezii despre țară și partid, mu
zică populară și ușoară.

SPORTIVE
Tot azi, cu începere de Ja 

aceeași oră, sălile de sport 
ale I.M.P. și „Minerul" Lupeni 
găzduiesc returul campiona
tului municipal de volei re
zervat echipelor din liceele 
și școlile profesionale.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie I Flacăra olimpică (15— 
17 februarie) ; PETRILA : Hi- 
bematus (14—16 februarie);

LONEA — Minerul i O șan
să dintr-o mie (15—17 febru
arie) ; VULCAN: Afurisitul 
de bunic (15—17 februarie) ; 
BĂRBĂTENI : Picioare lungi, 
degete lungi (16—17 februa
rie) ; LUPENI — Cultural :
Medicul de la asigurări (14— 
18 februarie) ; Muncitoresc : 
O întîmplare (16—17 februa
rie) ;
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ȚĂRILE SOCIALISTE
MOSCOVA 13 (Agerpres). — 

Aviația de pasageri a Uniunii 
Sovietice realizează curse ex
terne în 60 de țări, lungimea 
totală a liniilor care leagă ae
roporturile sovietice de orașe 
din alte țări fiind de 150 000 
km. Se studiază posibilitățile 
pentru deschiderea unor linii 
aeriene spre America de Sud, 
Australia și unele țări ale A- 
fricii.

Paralel cu dezvoltarea trans
porturilor internaționale, avia

ția sovietică asigură legături in
terne rapide pentru un număr 
de aproximativ 80 milioane de 
pasageri anual.

In anul 1971 se prevede con
tinuarea modernizării aviației 
de pasageri a U.R.S.S. prin 
darea în exploatare a avionu
lui cu reacție „TU-154“ cu 160 
de locuri și viteza de 1000 
km/h. Se pregătește, de ase
menea, punerea în exploatare 
a avionului supersonic „TU- 
144“.

Ordinea de zi a Conferinței mon
diale asupra mediului înconjurător

PEKIN 13. — Corespondentul Agerpres, Ion Gălă- 
țeanu, transmite: După îndeplinirea cu succes a planului 
de stat pe 1970, muncitorii întreprinderilor siderurgice din 
Șanhai, Penkâ, Dairen, Anshan, Hantan și alte centre in
dustriale și-au depășit sarcinile fixate pe luna ianuarie — 
informează presa centrală din R. P. Chineză.

Valoarea producției totale a întreprinderilor cu acest 
profil din Șanhai a crescut cu 35 la sută față de aceeași pe
rioadă a anului trecut, iar producția de fier și oțel a depășit 
cel mai înalt nivel atins vreodată în luna ianuarie. La 
combinatul siderurgic Anshan în ianuarie producția de fontă 
a crescut cu trei la sută, cea de oțel — cu zece la sută, iar 
de laminate cu 63 la sută față de luna decembrie, iar con
sumul de cocs pe tona de fier s-a redus cu 31 kg. Combi
natul siderurgic din Penki a anunțat creșteri la producția 
de oțel, laminate, fontă, cocs și reducerea considerabilă a 
consumului de materii prime. Combinatul metalurgic și mi
nier Hantan a produs cu 25 la sută mai mult minereu față 
de aceeași lună a anului trecut, iar sarcina lunară a fost 
îndeplinită cu o săptămînă înainte de termen.

GENEVA 13 (Agerpres). — 
Comitetul de pregătire a Con
ferinței mondiale asupra me
diului înconjurător, care va a- 
vea loc în' iunie 1972 la Stock
holm, reunit în prezent la 
Geneva, a stabilit ordinea de 
zi a viitoarei conferințe. Cele 
șase capitole care vor constitui 
obiectul dezbaterilor sînt urmă
toarele î planificarea și ame
najarea suprafețelor locuite de 
pe glob; utilizarea rațională a 
resurselor naturale; lupta îm
potriva elementelor poluante și 
vătămătoare de importanță u-

niversală; aspectele educative, 
sociale și culturale pe care le 
comportă mediul înconjurător; 
dezvoltarea și problemele me
diului exterior, precum și u- 
nele probleme instituționale. 
Fiecare dintre aceste capitole 
cuprinde o multitudine de do
menii, cum ar fi! conservarea 
florei și faunei, aspectele ne
prevăzute care pot decurge din 
activitatea omului în Spațiu, 
lupta împotriva poluării sub 
toate formele ei, finanțarea 
programelor de acțiune în sco
pul apărării omului și mediu
lui său specific.

„Uniunea
sindical*universitară$6

BELGRAD 13 (Agerpres). — 
La Combinatul metalurgic din 
Șora, R.S.F. Iugoslavia — a 
fost dată în funcțiune o nouă 
secție de laminate, cu o ca
pacitate anuală de 100 000 tone. 
Secția este dotată cu utilaj mo
dern pentru dirijarea de la dis

tanță a procesului de producție, 
iar operațiunile sînt automati
zate în cea mai mare parte. 
In noua secție vor lucra de 
trei ori mai puțini muncitori 
decît într-una de tip vechi de 
aceeași mărime, iar producția 
va fi de trei ori mai mare.

B SOFIA 13. — Corespondentul Agerpres, Gheorghe leva,
■ transmite ■ Fabrica de frigidere „Anton Ivanov" din Sofia
■ și-a sporit producția de cîteva ori în ultimii zece ani. Pe
■ lista produselor fabricii au fost înscrise peste 200 de tipuri
■ de mașini frigorifice, aparate pentru industria alimentară,
H bufete pentru restaurante și magazine.
■ In prezent, la fabrica de frigidere „Anton Ivanov", de-
■ clara E. Lazarov, directorul adjunct cu problemele de pro

ducție, se pune la punct producția frigiderelor modeme 
„Mraz-120“ și „Mraz-150", ambele cu compresoare. Se efec-

H tuează și lucrări de modernizare a agregatelor pentru pro
ducerea de frig de 450—1 100 kilokialoniti pe oră, destinate 
rețelei comerciale. In perspectivă se prevede producția de 
frigidere cu camere cu două temperaturi, a frigiderelor ter-

■ moelectrice și a celor pentru autoturisme.

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
In Statele Unite a luat ființă 
o organizație denumită „Uniu
nea sindical-universitară11, al 
cărei principal scop este lupta 
pentru încetarea războiului din 
Asia de sud-est. Referindu-se la 
recenta intervenție a S.U.A. în 
Laos, o declarație a noii or

ganizații relevă că „războiul 
nu poate fi curmat prin extin
derea sa. Singura cale pen
tru încetarea războiului este 
stabilirea unui termen pentru 
retragerea deplină a tuturor 
forțelor armate ale S.U.A. din 
Indochina Și îndeplinirea a- 
cestui angajament".

Declarația guvernului R. P. Chineze 
în legătură cu extinderea 

războiului in Indochina
PEKIN 13. — Coresponden

tul Agerpres, Ion Gălățeanu, 
transmite : Guvernul R. P. Chi
neze a dat publicității o decla
rație în legătură cu extinde
rea războiului în Indochina, în 
care se relevă că Laosui este

un vecin apropiat al Chinei. 
Declarația apreciază că acțiu
nile S.U.A. împotriva Laosului 
„constituie o gravă amenințare 
și pentru China. Poporul chi
nez nu va rămîne cîtuși de 
puțin indiferent Ia aceasta. El

va lua toate măsurile necesare 
pentru a acorda un sprijin de
plin celor trei popoare ale In- 
dochinei, în vederea înfrînge- 
rii totale a agresorilor ameri
cani și a acoliților acestora".

Cei trei astronauți de pe „Apollo-14“ 
sosit la Houstonau

HOUSTON 13 (Agerpres). 
— Cei trei astronauți de pe 
nava „Apollo-14“ care au so
sit vineri, 12 februarie, la 
Centrul spațial de la Hous
ton, au fost întâmpinați de o 
mulțime de admiratori și de 
membrii familiilor lor. „Cred 
că am făcut o treabă bună. 
Am și început să alcătuim

raportul misiunii", a decla
rat Alan Shepard, comandan
tul navei în numele echipa
jului.

Imediat după sosire, astro- 
nauții a-u fost transferați din 
laborator;d^lnobiil de caran
tină în laboratorul de recep
ție lunară de la Houston, 
unde urmează să rămînă

pînă la 26 februarie. Deși 
nalizele- asupra mostrelor 
roci selenare aduse de echi
pajele navelor care au de
barcat pe Lună au dovedit 
inexistența oricăror forme de 
viață, carantina a fost im
pusă cu aceeași rigurozitate 
ca și în cazurile precedente.

a- 
de

Viața 

reintră 

în 
normal...

...la Los Angeles, după 
cutremurul care a zguduit 
marți sudul Californiei. In- 
cepînd de vineri, aproape 
80 000 din cei peste 120 000 
locuitori ai cartierului San 
Fernando, evacuați de teama 
ruperii barajului lacului de 
acumulare Van Norman in 
cazul unui nou cutremur, 
s-au reîntors deja la casele 
lor. Lacul a fost golit de 
apă, pînă Ia nivel conside
rat nepericulos chiar dacă 
s-ar rupe barajul.

Intre timp, au continuat 
operațiile de îndepărtare a 
dărîmăturilor și degajare a 
cadavrelor. Numărul victi
melor descoperite pînă vi
neri seara a ajuns la 61.

HANOI 13 (Agerpres). — în
treprinderile industriei ușoare 
din R. D. Vietnam și-au depă
șit planul de producție pe 1970 
cu 10,1 la sută. Rezultate deo
sebit de bune au fost obținute 
de fabrica textilă 8 Martie, 
Combinatul textil Nam Dinh, 
fabrica de tricotaje Dong Xuan, 
fabricile de hîrtie Viet Tri și

Van Diem, întreprinderea pen
tru prelucrarea lemnului Vinii 
care și-au depășit planul a- 
nual cu 3,6 pînă la 22,4 la sută.

Planul pe anul în curs pre
vede o sporire cu 10 la sută 
a valorii producției. bunurilor 
de consum în comparație cu 
1970.

■ PRAGA 13 (Agerpres). — Universitatea din Olomouc —
■ unul din cele mai mari institute de învățămînt superior
■ din Cehoslovacia — își sărbătorește în acest an 400 de ani
■ de existență.

In prezent, cursurile de zi și serale ale celor patru fa-
■ cultăți sînt urmate de peste 5 500 de studenți.

Cu prilejul aniversării, profesorii și studenții din Olo
mouc își propun să extindă aria activităților de cercetare

■ științifică și să organizeze o sesiune științifică jubiliară.

VARȘOVIA 13 (Agerpres). — 
„Hidromet" este prima navă 
poloneză destinată cercetărilor 
In domeniul oceanografiei. Noua 
navă, care va „opera11 în spe
cial în Baltica și Marea Nor
dului, dispune de trei labora
toare — unul fizico-chimic, al

tul geologic și geomorfologic, și 
al treilea meteorologic. Cerce
tătorii polonezi își propun să-și 
extindă cercetările și asupra 
teritoriilor submarine, precum 
și asupra problemelor legate 
de poluarea apelor mării.

+ La invitația ministrului 
afacerilor externe al Uniunii 
Sovietice, Andrei Gromîko, 
secretarul de stat pentru afa
cerile externe al Iugoslaviei, 
Mirko Tepavaț, va face o vi
zită oficială de prietenie în 
U.R.S.S. la sfîrșitul lunii fe
bruarie a.c., anunță agenția 
Taniug.

♦ Nava „Edgar Andre", a- 
parținînd serviciilor de naviga
ție ale R. D. Germane, a inau
gurat linia maritimă între por
tul Rostock (R.D.G. și portul 
Haifong din Republica Demo
crată Vietnam, informează a- 
genția V.N.A.

+ La Teheran continuă con
vorbirile dintre lordul Strat- 
halmond, șeful delegației com
paniilor petroliere internațio
nale, și reprezentanți ai țări
lor producătoare de petrol din 
regiunea Golfului Persic, mem
bre ale OPEC.

< Mai mult de 700 de con
ducători sindicali, personalități 
politice și lideri ai țăranilor 
guatemalezi au fost asasinați 
de la începutul lunii noiem
brie 1970, în Guatemala, a- 
preciază un comunicat al Con
federației Latino-Americane a 
Sindicatelor Creștine (CLASC).

Comunicatul atribuie res
ponsabilitatea crimelor unor 
organizații de extremă dreap
tă care se bucură de sprijinul 
autorităților.

♦ In Departamentul colum
bian Bocaya, situat la 560 de 
km est de Bogota, s-a prăbușit 
un pod care unea localitățile 
Cocuy și Caserio de Carrizal. 
40 de persoane au fost ucise, 
iar 23 au fost internate în sta
re gravă.

La Copenhaga și-a .înce
put sîmbătă lucrările cea de-a 
XlX-a sesiune anuală a Con
siliului nordic.

Un grup de necunoscuți 
au furat din Muzeul de numis
matică al băncii „Chase Man
hattan Bank" cîteva rarități 
din colecțiile aflate aici. Prin
tre curiozitățile furate se află 
și o bancnotă americană care 
avea imprimată pe o parte 
suma de 10 dolari, iar pe cea
laltă 1 dolar. Valoarea mone
delor sustrase nu depășește 
5 000 de dolari.

Vietnamul 
de sud

Potrivit postului de radio 
„Eliberarea", forțele patriotice 
din Vietnamul de sud, au do- 
borît două avioane care tran
sportau ofițeri ai regimului 
saigonez, angajat în prezent 
în operațiuni militare în Laos. 
Totodată, același post de radio 
a transmis că „patrioții care 
acționează la nord de localita
tea sud-vietnameză Quang Tri, 
au doborît șapte avioane ina
mice, la bordul cărora se a- 
flau 60 de oameni". Artileria 
Frontului Național de Elibera
re a atacat, de asemenea, șase 
baze inamice și alte două po
ziții.

BEIRUT — BAALBEK

ULAN BATOR 13 (Agerpres). — La aproape 50 de în
treprinderi din Ulan Bator și alte localități din Mongolia 
se introduc cu succes metodele de organizare științifică a 
muncii. Rezultatele sînt concludente — la o mină din Na- 
laiha, de exemplu, extracția de cărbune a crescut de la 
148 tone la 340 de tone pe zi. Economii anuale de un mi
lion tugrici au fost obținute la o secție de pielărie din ca
drul Combinatului industrial din Ulan Bator, secție în care, 
prin organizarea științifică a muncii, productivitatea a cres
cut cu 10,3 la sută.

O intensă activitate, îndreptată spre extinderea orga
nizării științifice a muncii o desfășoară Institutul muncii, 
înființat recent pe lîngă Consiliul de Miniștri al R. P. 
Mongole.

Imobilizat de 39 de zile în
tre ghețarii Antarcticii, spăr
gătorul de gheață japonez 
„Fuji" a reușit zilele trecute 
să se elibereze temporar, 
după ce imensele blocuri al
be din calea sa au fost di
namitate. La scurt timp însă, 
el a fost din nou imobilizat 
de un perete uriaș de ghea
ță șl continuă să se afle la 
o distanță de 140 km de 
Insula Ongul, unde se află 
baza japoneză de cercetări 
„Showa". Intre timp, 19 
membri ai celei de a 12-a 
expediții științifice japoneze 
în Antarctica aflați pe 
„Fuji" au reușit să ajungă

la baza respectivă cu ajuto
rul elicopterelor. De pe spăr
gător au fost deja transpor
tate la „Showa" circa 16 to
ne de materiale — alimente 
și echipamente — o canti
tate foarte mică față de în
cărcătura de 500 tone exis
tentă pe vas. Aceasta va 
permite totuși ca, în viitor, 
activitatea bazei să nu fie 
întrerupă, ci, eventual, doar 
limitată. Cercetătorii vor 
putea face observații de ru
tină și vor lansa radio-son- 
de pentru determinarea con
dițiilor meteorologice, pînă 
cînd „Fuji" va reuși să ajun
gă la Insula Ongul.

R. D. GERMANĂ: La Combinatul de ciorapi ESDA din Auerbach, creșterea producti
vității muncii este determinată în egală măsură de o tehnologie modernă, automatizarea 
întregului proces de producție, ca și de condițiile sociale excelente create aici. Vechile depo
zite au fost amenajate pentru a servi ca grădinițe pentru copiii salariaților. Combinatul dis
pune și de un serviciu medical atent, de săli de producție luminoase și spațioase.

In foto : Una din marile săli de producție ale Combinatului ESDA.

Fenicienii, cărăușii de altă
dată ai mărilor, au adăugat 
istoriei lumii două pagini de 
aur: Tyrul și Sidonul.'Tot ei 
vor semna și actul de naștere 
al unei alte cetăți la Medi- 
terană, orașul Beirut. Primele 
însemnări despre acest ultim 
centru al neguțătorilor feni
cieni vor apărea în tăblițele 
cuneiforme, descoperite la 
Teii el Amarna, în Egipt. 
Străbătând secolele. Beirutul 
va cunoaște vremurile de 
restriște ale dominației străi
ne, dar, de fiecare dată, va 
renaște din propria-i cenușă 
pentru a deveni la începutul 
secolului XX marele oraș de
numit și „Poarta Orientului". 
Istoria modernă îi consem
nează adevăratele dimensiuni 
o dată cu anul 1920, cînd. de
vine capitala Republicii Li
ban (Al-Djumhourya al-Lub- 
nanya, în arabă). Unul din 
cele mai importante puncte 
de tranzit ale lumii arabe, 
orașul este, totodată, un ma
re centru comercial și finan
ciar (cu peste 120 de bănci 
libaneze și străine). In anii 
postbelici, Beirutul devine i- 
nima industriei hoteliere li
baneze. O largă rețea de pen
siuni, restaurante, cazinouri și 
hoteluri asigură infrastructu
ra turismului. Multe, foarte 
multe clădiri, destinate vizi
tatorilor străini, sînt în curs 
de construcție. Anul trecut, 
în plin sezon estival, bul
dozerele mușcau fără milă 
din zidurile vechilor cartie
re. Se construiește mult, dar 
și foarte scump. Un metru 
patrat în centrul orașului 
costă — sau costa — nu mai 
puțin de 2 000 dolari 1 De-a 
lungul plajelor se construieș
te, în general, într-o geome
trie de import. Din fericire, 
însă, unele din marile hote
luri ale litoralului mai păs
trează trăsături clasice. O îm
binare fericită între arhitec
tura modernă și cea autoh
tonă este „St. Georges", ho
tel ridicat după planurile ce
lebrului arhitect libanez An
toine Tabet, care a fost și o 
personalitate marcantă în via
ța politică a țării.

Beirutul, „Poarta Orientu
lui", unde turistul oricît de 
exigent, poate găsi confortul 
dorit, prezintă însă și o altă

lume. La periferiile lui se în
tind parcele întregi de „bi- 
donvi.lle"-uri; din tablă, car
ton sau prefabricate, cei ce 
nu au posibilitatea să-și cum
pere o casă sau să închirie
ze un apartament, devin con
structorii propriilor lor „lo
cuințe".

In marele bazar al ora
șului — piața orientală tra
dițională — nu toți cei ce 
vînd aparțin negustorilor cu

cecuri în bănci. In înghesuia
la de nedescris, copii de 
4—6 ani îți oferă saci de 
hîrtie în speranța unui cîș- 
tig cît de mic, care să fie 
adăugat bugetului unei fa
milii cu multe suflete. Din 
filmul „eastmancolor" pe e- 
cran lat, văzut de ochiul 
străinului, dornic să rețină 
din Bazar numai ceea ce ar 
fi „wonderful", apar și cu
lori mai întunecate.

Părăsești Beirutul cu sen
zația unui oraș al contraste
lor. Iți amintești de o stradă 
îngustă, străbătută de catârul 
unui Nastratin Hogea întîr- 
ziat în timp; îți rămîn în me
morie arterele largi, asfal
tate, unde caii-putere ai li
muzinelor — mai ales mărci 
americane — urcă lin spre 
vilele montane. Lîngă grota 
porumbeilor, apele străvezii 
ale Mediteranei se înfrățesc 
cu nisipurile roșiatice aie li
toralului...

Plecind din Beirut cu des
tinația Baalbek, pe șoseaua 
ce străbate munții libanezi, 
în urmă rămîne o istorie în
că neterminată și vei ajunge 
acolo unde civilizația se ex
primă numai în vestigii. Si
tuat la o altitudine de 1500 
metri, cu o temperatură mo

derată în timpul verii, mare 
centru de vilegiatură, centru 
al producției de fructe și le
gume, Baalbek-ul (de la nu
mele fenicain Baal-Beqa, a- 
dică stăpînul cîmpiei), dez
văluie vizitatorului urme 
prestigioane ale unui lanț 
de civilizații. Intre ele, Tem
plul roman, datînd din vre
mea împăraților romani An
tonin Pius și Caracalla, tem
plul lui Jupiter, din care au 
mai rămas șase coloane mă- 
surînd de la bază la capitel 
20 de metri, Marea Moschee 
și, în sfîrșit, în rînd cu a- 
ceste celebrități ale locuri
lor, cea mai mare piatră din 
lume (21,50 m lungime, 4,20 
m înălțime și 4,80 m lățime), 
tăiată de meșterii antichită
ții, rămîne o enigmă. Din 
interiorul curții hexagonale 
a „complexului" Baalbek, 
„Templul lui Jupiter" (sau 
ceea ce a mai rămas din el) 
respiră o maiestate imperia
lă. Statuile, basoreliefurile, 
decorația frizelor și cornișe
lor arată că romanii, ridi- 
cînd altar lui Jupiter, au 
reușit să topească în propria 
lor mitologie geniul grec și 
miturile Orientului. In acest 
decor ireal, unde altădată 
falnici cedrii vorbeau ceru
lui despre isprăvile unor le
gendari eroi, au Joc specta
colele teatrale și coregrafice 
ale tradiționalului Festival de 
la Baalbek. Trebuie spus că 
Baalbek-u] a fost descoperit 
— sau redescoperit — nu 
numai de arheologi, dar și de 
mari scriitori. Printre iluștrii 
călători ai locurilor se numă
ră poeții Lamartine și Ge
rard de Nerval, prozatorii 
Maurice Barres, Roland Dor- 
geles, Pierre Loti. Ultimul 
dintre acești mari îndrăgos
tiți de pămînturi exotice a 
lăsat însemnări de o mare 
sensibilitate despre așezările 
și peisajul țării cedrilor. 
„Cîmpiile din Baalbek, notea
ză el, se întind ca o mare; 
apoi lanțul Munților Liban 
se ridică dincolo de ea, ca 
un zid al lumii — dungat, 
zebrat de zăpezile prea albe, 
de un alb proaspăt de por
țelan, pe un fond de nori 
negri".

Aurel DUMITRESCU
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21 iunie 1970 : Deschiderea la 
Alger a celei de-a 20-a confe
rințe pentru coordonarea acti
vității țărilor producătoare de 
petrol, a căror producție ocu
pă 85 la sută din cea mon
dială.

9—13 decembrie 1970 : Caracas
— a 21-a conferință mondială. 
OPEC (participanți : Algeria, A- 
rabia Saudită, Abou Dhabi, 
Irak, Kuweit, Indonezia, Libia, 
Qatar și Venezuela). Un nou 
sistem de diferențiere a pre
țurilor. potrivit densității și lo
cului de producție a petrolu
lui, alinierea prețurilor de re
ferință. sporirea prețului la ba
rilul de țiței în anii următori
— sînt principalele hotărîri a- 
doptate. Indicele fiscal minim 
este fixat, pentru companiile 
petroliere, la 55 la sută din be
neficiile realizate.

27—30 decembrie 1970 : Al
geria și Libia hotărăsc să o- 
pună consorțiului occidental al 
petrolului și companiilor petro
liere străine un front comun 
petrolier. Cîteva zile mai tîr- 
ziu, vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri libian, Djelloud, în
cheie Ia Alger importante acor

duri bilaterale, între care cele 
privind dotarea societății mixte 
algero-libiene cu largi prero
gative în domeniul petrolier.

16 ianuarie 1971: Intr-un me
saj adresat OPEC și guverne
lor celor zece țări membre, cele 

„BĂTĂLIA PETROLULUI"
ÎN SECVENȚE

opt principale companii petro
liere internaționale, cărora le 
sînt asociate alte cîteva „inde
pendente", propun deschiderea 
unor negocieri de ansamblu, ca
re să permită „reglementarea 
simultană" a problemelor în 
suspensie și stabilirea tuturor 
aranjamentelor financiare pen
tru următorii cinci ani.

In aceeași zi, președintele 
Nixon trimite de urgență pe 
John Irwing, subsecretar de 

stat, pentru întrevederi la Te
heran, Riad și Kuweit.

18 ianuarie 1971: Un comu
nicat comun algero-libian, în 
urma vizitei la Alger a lui 
Abdessalam Djelloud, subliniază 
hotărîrea celor două țări de a 

considera drept unică bază a 
reglementării conflictului petro
lier cele stabilite la Caracas de 
ansamblul țărilor producătoare.

19 ianuarie 1971: Au loc pri
mele contacte la Teheran între 
Comitetul tripartit al miniștri
lor mandatați de OPEC (Iran, 
Arabia Saudită, Irak) și dele
gații măriilor companii petro
liere, reprezentate prin lord 
Strathalmond (BP) și George 
Piercy (ESSO).

20 ianuarie 1971 : E.N.I. (com
pania italiană petrolieră) decla
ra că nu aderă la frontul co
mun al companiilor petroliere.

21 ianuarie 1971 : Crearea, la 
Londra, a unui birou de coor
donare a activităților petrolie

re ale marilor companii petro
liere. Concomitent, are loc în
trunirea extraordinară a celor 
zece țări membre ale OPEC, 
amînată, însă, de la 23 la 25 
ianuarie, pentru ca în cele din 
urmă să fie fixată la 3 februa
rie.

Tot atunci, președintele Pom
pidou declara că negocierile al- 
gero-franceze sînt independente 
de negocierile de la Teheran, 
dar nu pot să nu țină seama 

de ele. Grupul petrolier fran
cez de stat „ERAP-ELF" anun
ță în aceeași zi că nu va în
registra mesajul adresat OPEC 
de marile companii petroliere.

24 ianuarie 1971: Șahul Ira
nului declara : „Dacă pînă la 3 
februarie nu va interveni un 
acord, OPEC va lua măsurile 
care se impun".

26 ianuarie 1971 : Acordul 
guvernului sirian pentru repu
nerea în funcțiune a oleoductu- 
lui „Tapline", închis în mai 
1970.

28 ianuarie 1971 : La Paris : 
acord parțial în contextul ne
gocierilor algero-franceze. Com
paniile petroliere franceze ac
ceptă să verse, cu titlu de a- 
■cont, 600 de milioane dinari, 
datorate statului algerian, și 
aceasta înainte de 3 februarie.

2 februarie 1971: Eșecul ne
gocierilor de la Teheran între 
companiile internaționale de pe
trol și țările riverane Golfului 
Arabic.

2—3 februarie 1971 : încheie
rea la Teheran a conferinței 
ministeriale OPEC. Țările pro
ducătoare hotărăsc să sporescă 
prețurile practicate la barilul 
de petrol.

DUMINICA 14 FEBRUARIE

8,45 Deschiderea emisiunii. 
Gimnastica de dimi
neață.

9,00 Matineu duminical pen 
tru copii și școlari.

10,00 Viața satului.

11.30 Albumul compozitorilor 
români. Dimitrie Cuclin.

12,00 De strajă patriei.

12.30 In reluare, la cererea 
telespectatorilor. Recital 
Julie Andrews.

13,00 închiderea emisiunii de 
dimineață.

15,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ma
ghiară.

16,30 Studioul „N“.

| 18,00 Concurs cu public: 
I „Unu din doi“. Trans-

L
misiune de la Sebeș. 
Tema : Folclor româ
nesc.
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19,15 1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.

20,00 România ’71. Azi, ju
dețul Ialomița.

20.30 Film artistic : „Baladă 
pentru Jimmy Ringo". 
Premieră pe țară.

21,55 Opereta în studioul Te
leviziunii.

22,20 Telejurnalul de noapte.

22.30 Concurs internațional 
de schi. Probe nordice 
pentru „Cupa Tatra". 

înregistrare de Ia Strbske 
Pleso — Cehoslovacia.

23,00 închiderea emisiunii.

LUNI 15 FEBRUARIE

18,00 Deschiderea emisiunii.

18,40 România ’71.

19,00 Muzică populară.

19,20 1001 de seri.

19,30 Telejurnalul de seară.

20,00 Roman-foileton : „Deșer
tul dragostei" (II).

20,50 Vedete Ia ediția a IV-a 
a „Cerbului de aur" 
Dalida.

21,05 Ocolul țării în opt luni. 
Emisiune-concurs.

22,15 Telejurnalul de noapte.

22,25 Săptămînă sportivă pre-

I
II 
! 
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i 
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olimpică.

23,00 închiderea emisiunii. J


