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Modernizări
in rețeaua
iluminatului

După ce ne-a asigurat dc 
faptul că, după introducerea 
programului de lucru, cu 6 
ore pc schimb. în subteran, 
la E. M. Paroșeni, activita
tea în ccca ce privește apro
vizionarea s-a îmbunătățit 
simțitor (schimbul IV gă
sește materialul deja pregă
tit la suprafață, și, neexis- 
tînd flux dc transport în calc, 
îl poate dirija ncslinghcril 
către punctele de descărcare 
din apropierea fronturilor), 
maistrul miner principal dc 
la sectorul I, Mihai Dumitru, 
ne-a atras atenția că ar mai 
fi nevoie dc lăcătuși și elec
tricieni pentru acoperirea ne
cesităților din schimburile 
productive, că o bună parte 
din componenții actuali ai e- 
chipelor dc deservire sînt 
slab pregătiți, că nu sc poate 
pune bază în ei. Maistrul c, 
însă, convins că această stare 
necorespunzâtoare de lucruri 
e numai dc moment, că ea 
va fi, cu siguranță, înlătu
rată în viitorul apropiat, mai 
ales că acum sc dispune dc 
mai mult timp pentru îmbo
gățirea cunoștințelor profe
sionale, că și cadrele tehni
ce eu vechime, competente, 
au răgazul suficient să sc 
ocupe cu atenție și perseve
rență dc ridicarea gradului 
de pregătire profesională a 
personalului eu mai puțină 
experiență.

Șeful unui schimb dc lăcă
tuși, de la blocul IV, Ștefan 
Olah, ne-a confirmat reali
tatea descrisă mai sus : „A- 
vem oameni puțini, nu prea

binc pregătiți, pc unii sînlem 
nevoiți să-i împingem dc la 
spate. Cadrele cu mai multă 
experiență — Șl CU 
considera printre clc — se 
impune să-și dea tot intere
sul, să depună întreaga stă
ruință și capacitate în scopul 
creșterii, atit sub latura pro
fesională. cît și sub cea c- 
dueaționalu, a oamenilor des
tinați să aibă grijă de zes-

m-aș

Sîntem siguri că și ițrasiâ 
stare are o zona restrmsă dc 
manifestare, nu-i ea aceea ce 
caracterizează climatul dc 
muncă al colectivului mim 
resc al E. M. Paroșeni.

Dar, utcciștii minei, sub în
drumarea organizației de 
partid pot — și au datoriQ 
s-o facă, cit mai repede — 
să acționeze eficient pentru 
anihilarea acestor cauze izo-

conduccrii 
să fie cit

partidului 
mai fru-

Regimul <lc lucru de 6 orc în atenția generală

„TINERII VOR FI ACEIA 
CARE VOR DESÂVÎRSI CEEA 
CE ÎNTREPRINDEM NOI AZI.

trebuie 
cu

fim multsă 
tinerii dc la

dicute <le noua structura or
ganizatorică a exploatării, 
pentru ca roadele acestei mă
suri a 
nostru 
moașe.

„Da.
mai atenți 
mină, c necesar să-i creștem 
în spiritul dragostei dc me
serie, al atașamentului față 
dc locul dc muncă, ne-a de
clarat loan Dumitrescu, ad
junctul șefului sectorului II. 
Răspundem dc viitorul minei, 
iată dc cc această preocupare 
sc cuvine să primeze. Căci 
tinerii vor fi aceia care vor 
desăvirși ceea ce întreprin
dem noi azi, 
organizare in 
muncă redus, 
cadrul colectivului nostru, e- 
vident de bun augur. Ben
zile și transportoarele din a- 
bataj merg acum în con
tinuu. Fiecare muncitor face 
predarea către celălalt de la 
schimb la schimb, nu mai 
sînt timpi morți. înainte, cu 
8 ore, pînă se strîngcau, pî
nă se depozitau și pînă 
sc preluau sculele, 
pierdeau 
pentru producție, i 
care om știe lucru 
arc de făcut, la 
dinainte stabilit, 
procesul se poate 
na în continuare, și tinerii, pe 
care avem datoria să-i creș
tem, să le fortificăm resur
sele dc care dispun, vor a- 
vea un cuvînt cu greutate dc 
spus in această privință".

ii

chiar această 
schimb de 

introdusă în

Tinăra frezoarc Sam- 
flora 
U.U.M. 
prinsă
timpul operației de fre- 
zare a unei eclise de la 
transportorul T.R. 2.

care se 
uanspor- 

de 6 
Ia lini-
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Bâlțat de la 
Petroșani sur

de obiectiv în

De cîleva săptămîni. un grup 
fle electricieni din cadru] Sec
torului de construcții montaje 
electrice — lotul 3 Livezeni —, 
a început lucrările necesare în 
vederea modernizării ilumina
tului public din orașul nostru.

Astfel, după efectuarea unor 
complicate branșamente provi
zorii pentru preluarea sarcini
lor electrice curente, de forță 
și iluminat, pe porțiunile pre
văzute de alte rețele periferice, 
s-a trecut la montarea de ca
bluri subterane prin 
face de acum încolo 
tul energiei electrice 
Kv, renunțîndu-se
ile aeriene folosite pînă acum. 
De asemenea, au fost montate 
cabluri subterane pentru noul 
iluminat public pe străzile Re-- 
publicii și 6 Martie, cît și pen
tru comanda centralizată a în
tregului iluminat public.

In prezent, electricienii Dan 
Aurel, Burdeți Gheorghe, Con
stantin Rîpă, Mircea Munteanu 
și Petru Blănaru, sub conduce
rea șefului de lucrare, loan 
Vrăncilâ, au trecut la montarea 
celor cca. 15 stâlpi de beton 
armat centrifugat — care var 
înlocui stîlpii electrici vechi 
de metal și de lemn care mai 
existau, astfel desființîndu-se 
liniile electrice aeriene care 
-dădeau un aspect neplăcut stră
zii.

Noul iluminat public, 
dern, cu becuri cu vapori de 
mercur, instalat pe stîlpi de 
beton cu două brațe metalice 
— una spre stradă și alta spre 
trotuar — va fi complet fina
lizat pînă la sfîrșitul acestui 
an.

trea tehnică a minei. Sînt 
absolvenți ai școlii profesio
nale din Lupcni, unii mai 
tineri, ca Alexandru Bala, 
alții cu stagiu mai întins de 
mină ca Alexandru Barna și 
Alexandru Știr, care ignorea
ză strădania celor cu mai 
multă experiență de a le îm
părtăși din cunoștințele lor, 
vocifcrînd, refuzînd chiar să 
lucreze unde , sînt reparti-

late de indisciplină. Căci, 
fără îndoială, în esență, ti
nerii respectivi au resurse 
bogate, ei doar trebuie aju
tați să și le valorifice, ei 
trebuie să fie aduși in situa
ția să vadă, să simtă cu a- 
devărat că sînt necesari in 
angrenajul minei, că o dată 
ce li se acordă încredere, și 
nu fără fundament, ci sînt 
datori să răspundă cum se 
cuvine sarcinilor sporite ri-

se depozitau
preluau sculele, se 

minute prețioase 
Acum fie- 

1 pe care-1 
locul lui 

Desigur, 
perfecțio-
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In zilele de 30 noiembrie — 
1 decembrie a.c., va avea loc 
la Varșovia o consfătuire a mi
niștrilor afacerilor externe ai 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia pentru discuta
rea problemelor legate de pre
gătirea convocării Conferinței 
general-europene pentru secu
ritate și colaborare.

Sînt pregătite mijloacele de transport
auto pentru sezonul de Iarnă

Iarna a pus întotdeauna în 
fața întreprinderilor și șantie
relor care posedă în dotarea 
lor mijloace de transport auto 
o seamă de probleme legate de 
circulația Și buna funcționate 
a acestora în condițiile specifi
ce de anotimp. Datorită aces
tui fapt, conducerile tehnico- 
administrative ale unităților 
respective sînt chemate să ia 
din vreme anumite măsuri or
ganizatorice. care, să asigure 
desfășurarea activității produc
tive a tuturor mijloacelor auto 
în perioada sezonului de iarnă.

Ținind seama de experiența 
anilor trecuți și învățînd din 
neajunsurile manifestate. între
prinderile de transport, șantie
rele de construcții și alte uni
tăți economice, pot și trebuie 
să-și orienteze actualele efor
turi în direcția prevenirii și 
înlăturării tuturor greutăților Și 
evenimentelor neprevăzute, pe 
care, surprizele iernii le pot 
crea.

In scopul evidențierii stadiu
lui in care se află aceste preo
cupări. redacția ziarului, împre
ună cu serviciul de circulație 
din cadrul miliției municipiu
lui Petroșani, a efectuat un 
raid-anchelă la garajele și ba
zele de transport ale principa
lelor întreprinderi și șantiere 
din Valea Jiului, care au în 
dotare importante mijloace

auto. Iată citeva din aspectele 
întilnite :

Cînd planurile de mă
suri nu corespund cu 
realitatea de pe teren
La baza S.U.C.l. Uricani, din 

cadrul șantierului I.L.H.S., ing- 
sef adjunct Nicolae Băncilă ne 
prezintă planul de măsuri or-

venții dc depanare și deszăpe
zire.

Cu toate acestea, trebuie să 
arătăm că, la baza din Uricani, 
spre deosebire de cea de la 
Valea de Pești, lucrurile nu 
stau așa cum ar trebui. Din to
talul parcului de mașini aflate 
în dotare, lucrează doar 75—B0 
la sulă, celelalte stau din dife
rite motive. In ziua anchetei, 
mai mult de 25 de mașini se

RAID-ANCHETA
ganizatorice privind asigurarea 
condițiilor de lucru pe timpul 
friguros (noiembrie 1971—aprilie 
1972). Planul conține foarte 
multe obiective importante, dar 
mai ales necesare (!). Din dis
cuțiile purtate am reținut cite
va măsuri care au fost deja 
materializate : asigurarea apei 
calde pentru mașinile care 
transportă piatra de la cariere
le Păroasa și Pribeagu, depozi
tarea pe trasee a cantităților 
prevăzute de zgură și nisip, 
pregătirea echipamentului anti
derapant, aprovizionarea depo
zitelor cu lubrifianți, fixarea 
mijloacelor auto pentru inter-

aflau „parcate14 în curtea auto
bazei. Unele din acestea aștep
tau de mult timp să fie repa
rate. dar mecanicii nu puteau 
lucra sub ele in ploaie și frig. 
Atelierele nu au sobe și gea
muri. nici apă caldă. Nu exis
tă nicj piese de «schimb pentru 
repararea mașinilor. Aceste ne
ajunsuri crcază nemulțumiri nu 
numai în rîndul mecanicilor de 
la ateliere, ci și a șoferilor de 
la autobază. „Explicațiile" ingi
nerului șef adjunct, referitoare 
la fondurile de investiții nece
sare pentru executarea unor 
lucrări, nu pot acoperi lipsuri
le constatate. Căci a pune un 
geam la atelier, 6au a instala

o sobă, nu necesită investițiile 
despre care se vorbea. Această 
situație demonstrează faptul că 
atunci cîqd planurile de mă
suri nu corespund cu realitatea 
de pe teren, există un grav de
zacord între^-garaj" și „birou".

O situație la fel de nemulțu
mitoare am întîlnit și la gara
jul S.T.R.A. din Lupeni, care, 
deși se află situat în aceeași 
curte cu sectorul T.G.L., nu a 
terminat nici la ora actuală 
lucrările de introducere a în
călzirii centrale. Și aici condi
țiile de lucru sînt grele, nu e- 
xistă apă caldă, uși la ateliere 
etc. S-au luat doar unele mă
suri pentru dotarea mașinilor 
cu lanțuri, lopeți, tîrnăcoape. 
In rest nimic.

„Asigurările" date nu 
pot încălzi oamenii care 
lucrează sub cerul liber
Vizitînd sectorul de utilaje 

auto din cadrul șantierului de 
construcții 71 C.F.R. Bănița, am 
rămas de-a dreptul surprinși de 
faptul că după aproape

Cornel 11OGMAN 
Căp. C. ȚIU 

serviciul de circulație 
Petroșani

trei

(Continuare in pag. a 3-a)

Pentru un transport de călători 
optim pe C.F.R. în timpul iernii

Examinînd preocuparea or
ganelor feroviare față de ridi
carea nivelului tehnic și de con
fort al mijloacelor de transport 
pe calea ferată putem vedea că 
în măsurile preconizate în a- 
cest scop sînt prinse și trenu
rile personale locale pe care 
s-a reușit să sc asigure, în bună 
măsură, aceleași condiții de că
lătorie ca și pe trenurile ce 
circulă pe marile magistrale a- 
le tării- Privind sub acest as
pect problema curselor locale 
utilizate de către populația din 
împrejurimi — muncitori nave
tiști. elevi — se poate constata 
că situația acestora este mult 
îmbunătățită. Garniturile ce 
pleacă din stația Petroșani sînt 
formate din vagoane suficiente, 
evitîndu-se astfel aglomerația, 
se manifestă o mai mare grijă 
față de întreținerea lor.

Cunoscînd numărul mare de 
călători care'circulă zilnic cu 
trenul pe artera dintre stațiile 
Petroșani — Lupeni și Petro
șani — Simeria, am dorit a afla 
ce măsuri s-au luat pentru asi
gurarea condițiilor optime de 
transport, pe cursele locale, în 
timpul iernii. Și iată ce ne in-

formează în acest sens 
șui Ion Susan, șeful 
de vagoane Petroșani !

— La îndrumarea organelor 
de resort din regionala de căi 
ferate Deva, în cadrul reviziei 
de vagoane Petroșani s-a în
tocmit din timp un plan de mă
suri în care au fost cuprinse 
lucrările necesare a se executa 
în vederea asigurării unor con
diții optime de călătorie pe 
cursele locale în timp de iarnă. 
Am căutat să respectăm întoc
mai prevederile acestui plan. 
In momentul de fața pregătirea 
de iarnă a garniturilor de tren 
ce ne aparțin este terminată.

S-au revizuit și etanșat in
stalațiile de încălzire cu abur, 
ușile și ferestrele de la garni
turile trenurilor de călători, s-au 
verificat instalațiile de ilumi
nat electric a vagoanelor, reme- 
diindu-se deficiențele găsite. 
Au fost totodată create stocuri 
de rezervă de piese de schimb 
și materiale, necesare instala
țiilor de încălzit și iluminat 
cum sînt ■ tuburi flexibile me
talice, garnituri, geamuri ș. a.

In vederea asigurării bunei 
funcționări în timp de iarnă

to vară- 
reviziei

a serviciilor, revizia a fost a- 
provizionată cu carburi, ule
iuri, cărbuni. In același scop 
a fost revizuită starea tehnică 
a compresoarelor, instalate: dc 
încărcat acumulatori pcn.ru 
vagoanele de călători, lămpile 
portative ale lăcătușilor de re
vizie și instalațiile de încăl
zire ale localurilor.

Folosind experiența anilor 
trecuți, personalul reviziei do 
vagoane, in frunte cu comuniș
tii. dintre care amintim pe lă
cătușii Siinion Bcnea și Petre 
Deatc, șeful dc echipă loan Dâ- 
ian, șefii tură Dumitru Simio- 
nescu, Iulian Moraru și Nicolae 
Vișan, au depus eforturi susți
nute ca pregătirile de iarnă să 
fie executate la termenele din 
plan, acordînd toată atenția ca
lității acestora.

înfăptuirea tuturor obiective
lor din planul pregătirilor de 
iarnă — a subliniat în încheiere 
interlocutorul nostru, tovarășul 
loan Susan — constituie garan
ția că garniturile curselor locale 
vor circula Și în timpul frigu
ros la nivelul cerințelor pu
blicului nostru călător.

D. IOSIF

Dările 
de seamă 

ale 
deputaților

In circumscripțiile electorale 
din orașul Lupeni continuă în 
această perioadă prezentarea 
dărilor de seamă ale deputa
ților privind activitatea desfă
șurată in cursul semestrului II. 
Cu acest prilej, cetățenii sînt 
consultați în legătură cu pro
blemele ce urmează să fie dez
bătute în sesiunile consiliului 
popular și, mai ales, în legă
tură cu organizarea unor ac
țiuni cu caracter obștesc.

Totodată, în cadrul întîlni- 
rilor cu cetățenii, deputății îi in
formează asupra modului în 
care au fost soluționate cere
rile și propunerile făcute de ei.

La înlîlnirile ce au avut loc 
pînă acum, alegătorii au făcut 
numeroase propuneri pentru re
medierea deficiențelor manifes
tate în activitatea unităților 
prestatoare de servicii, în spe
cial a celor din cadrul sec
toarelor I.G.L. și I.G.C. Lupeni, 
care au fost deja aduse la cu
noștința conducerilor acestor 
întreprinderi.

§ Vetre ale petrochimiei
Pe platforma industrială 

din partea de sud a munici
piului Pitești, acolo unde în 
perioada cincinalului trecut 
au fost puse în funcțiune im
portante unități ale indus
triei petrochimice românești, 
se ' desfășoară ample lucrări 
pentru dezvoltarea capacită
ților de producție existente 
și pentru construirea unor 
noi obiective. Din cele 28 fa
brici și instalații, menite 
întregească, pînă în 
profilul grupului 
de petrochimie de la Pitești, 
Un număr de 12 obiective se 
află în diferite stadii de exe
cuție. Astfel, pe șantierele 
instalațiilor de cracare cata
litică, distilare atmosferică, 
distilare sub vid, al instalați
ilor pentru reducerea vîsco- 
zilății și a) celor pentru fa
bricarea bitumului, obiective 
care vor spori actuala capa
citate anuală de prelucrare 
a rafinăriei cu încă 1,5 mi-
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E o dimineață de toamnă cu 
cer albastru-albastru și cu soa
rele al naibii de dulce și în
clini să dai dreptate celui ce 
spune că-i mare păcat să intri 
sub pămint pe o vreme ca 
asta ! Dar cum-necum, iată-mâ 
la puțul de aeraj nr. 1 est al 
minei Petrila, gata echipat 
pentru a cobori in abataj, la 
Ion Vasile. Inchipuindu-și poa
te, că nu-l prea cunosc pe a- 
cest șef de brigadă, însoțitorul 
meu, inginerul Constantin Cos- 
tinaș, imi destăinuie la un mo
ment dat : „Sincer vorbind, un 
om cu voința lui Ion al nostru 
eu, unul, n-am mai intilnit... 
Să termini Institutul de mine ca 
șef de brigadă, să refuzi cu in- 
căpăținare, chiar și pentru o 
zi măcar, ocuparea unui post 
mai ușor, deși ai fi cit de cit 
îndreptățit s-o faci, asta-i încă 
o minune..."

Intr-adevăr, la anul, in vara 
lui 1972, brigadierul Ion Vasile 
va susține examenul de stat și 
va deveni inginer minier... Azi, 
el e, indubitabil, un caz unic. 
Dar să nu uităm că a existat 
cel puțin un precedent : ingine
rul Alexandru Martiș a urmat 
cursurile serale și a absolvit 
Institutul minier, acum cinspre- 
zece ani, tot ca șef de briga-l 
dă... Și, totuși nu greșim prea 
mult cind etichetăm aceste e- 
xemple similare cu termenul „o 
minune", firește epurat de orice 
urmă de supranatural.

Să schimbi in fiecare dupâ-a- 
miază hainele de șut cu unifor
ma de student, să lași pika- 
merul greu și să iei stiloul care 
poate fi, biruit cum ești de o- 
boseală, infinit mai greu, să 
treci de la abataj la planșeta 
de lucru, ignorind nesomnul, 
neascultind de îndemnul dulce
lui și dreptului răgaz, și, mai 
ales, să poți, să ai această po
sibilitate - „asta-i încă o minu
ne"...

Pentru mine Ion Vasile în
seamnă o veche cunoștință, la 
realitatea că l-am avut student 
pe vremea cind eram „univer
sitar", cred că nu are rost să

mai adaug ceva. Dar țin 
morțiș să schimb măcar citeva 
vorbe cu omul meu acolo, în 
adîncuri, la front.

Puzderie de picuri fini răzba
te de la conducta de rambleu, 
insuficient de etanșă, in interio
rul coliviei care ne coboară

SA CURGĂ
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către orizonturile de jos și mă 
trezesc surizind la flacăra u- 
nui gind : ..Am băieți buni... 
Să nu-i vorbiți de rău, că se 
supără după aceea pe mine... 
Mi se mai ia, uneori, din oa
meni, înțeleg că-i nevoie și la 
alte locuri de muncă numai cit 
că-s ortacii mei, care au cres
cut cu mine". Căci așa îmi 
mărturisea, odată, Ion Vasile.

...Ghinion I Pe șeful de briga
dă nu-l găsim la ort. De pe 
grămada de bulgări de cărbu
ne, abia desprinși din front, in- 
că fierbinți de puterile explo
ziei, Ion Dupir, minerul șef de 
schimb, ne raportează că omul 
căutat e prin mină cu o dele-

gație de ingineri de la Baia de 
Arieș, că-i pe post de ghid a- 
cum, că explică unor specialiști 
cum se execută la Petrila rom- 
bleul hidraulic, că și ei vor să-l 
introducă la minereuri...

N-am încotro, rămin in aștep
tarea lui Ion Vasile... Mă uit 
in direcția unde văpaia-i tot 
mai puțină și stilpii inalți, de o 
verticalitate perfectă, ai abata
jului cameră mi se dezvăluie 
intr-o estompare progresivă a 
contururilor, dindu-mi senzația 
nesfirșirii pe orizontală, iar um
bra cuibărită sus mă face să 
cred o clipă că ramurile pădu
rii ar fi implintate, undeva, în 
stratele de deasupra. Și mă 
pătrunde mireasma știută, cu 
neputință de sugerat, aceea de 
rășină inefabilă a adincului.

Presupunind, probabil, că 
n-am cu ce să-mi fac de unt, 
Dupir minerul se mai abale 
din cind in cind și prin partea 
mea și-mi surprinde ochiul in- 
gindurat învăluind trunchiurile 
puternice, care par de neînfrint, 
așa cum reazimă bolta : „Ai, 
cind se dă drumul la rambleu, 
le rupe de zici că-s bețe de 
chibrite, bine-nțeles care-s in 
bătaia conductei...". Și-mi po
vestește de-ale minei, cum o- 
dală, pe cind lucra la „figuri", 
el și cu ortacii s-au trezit că 
nu le mai vine schimbul și au 
vrut să iasă de la front afară, 
dar pe unde ? Că se prăbușise 
de sus piatră și cursese năvală 
și astupase gurile de rol și el 
s-au aflat închiși-, ore lungi și 
inspirau din furtunuri aerul ne
sigur, care oricînd putea fi o- 
prit... Nu se mai știe dună cit 
timp „bătrinul" Petru Bocioagă, 
cel cu nevasta cu 20 de ani 
mai tinără decit el, a auzit o 
voce firavă, intii nu-și dădea 
seama de unde adia, apoi s-a 
constatat că sosește tot pe un 
furtun : „Aveți aer ? Stați liniș
tiți. Echipele de salvare lucră

Troian MORAR

(Continuare in pag. a 3-a)
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industrial

lioane tone de țiței, se des- sigurate fronturile de lucru 
fășoară în ritm susținut mon- pentru montajul utilajelor, 
tajul utilajelor și al conduc
telor tehnologice. In același 
timp, în cadrul noului com
plex de piroliză, care va tri
pla capacitatea anuală a pro
ducției de etilenă, de care 
dispune în prezent Combina
tul chimic, a fost terminat

Magazine de prezenta
re și desfacere ale 

M.I.U.
La București, Botoșani, Lu

goj, Satu Mare, Făgăraș, O-

BREVIAR

rului Industriei Ușoare, înfi
ințate in lunile anterioare.

Potrivit prevederilor, la 
sfirșitul actualului cincinal, 
industria ușoară va dispune 
de 150 de astfel de maga
zine, prin intermediul cărora 
vor fi satisfăcute, în condi
ții tot mai bune, atit 6ub 
raport cantitativ, cit și calita
tiv, gusturile cumpărătorilor.

I
I

demontajul rezervoarelor 
presiune atmosferică și sau 
montat circa 25 la sută din 
estacadele metalice. Pe șan
tierele fabricii de polietile
nă de joasă presiune, care 
va spori cu încă 50 la sută 
capacitatea anuală a între
prinderii existente, au fost a-

dorheiu Secuiesc, Suceava și 
Sighetu Marmației s-au des
chis recent magazine ale cen
tralelor industriale de con
fecții,. tricotaje, bumbac, lină 
și încălțăminte. Noile unități 
comerciale se adaugă celor 
30 de magazine do prezenta
re și desfacere ale Ministe-

Pasaj superior 
de legătură

A fost inaugurat pasajul 
superior de legătură dintre 
municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej și platforma indus
trială de la Borzești, pasaj 
care traversează linia ferată 
Adjud-Ciceu. Prin realizarea 
acestei lucrări s-a înlăturat 
un mare neajuns — stațio
narea mijloacelor auto de 
transport care se ridica zil
nic ja 1800 ore mașină.

pcn.ru
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R. P. POIX1NA. Cci rimi 
gemeni nâvrnțr Fa Gdansk an 
împlinii rercnf fi luni. îngri
jiți cn maltA grija <lc rurfrr 
iftHfirntc, fierar» copil fiind 
in <rila unei «orori, roi rinei 
frail sc dezreKA Armonios.

In foto : Gr menii <m pă
rinții. u

MONOGRAFIA VĂII JIULUI (VII)
Redactată de dr. Sebastian Stanca

GctoAH i» au kiSMt in Valea 

în*uși numele riuhn de la «aiv 
lș» trage numele ținutul Întreg. 
Jroi Numele acesta osie pome
nii ș» de Herodot ș> dc l’tolc- 
mcu. Pentru acest rîu ni s-au 
păstrat două nume . unul care 
H denumește Gilfil sau Gilpil, 
wtr celălalt Rabon sau Ravon. 
Rădăcinile Gil si Rab sînt ge
tice. Ptolemcu amintește pe 
un anumit ..Rabocentus Be- 
shac gentis princeps“. un 
șef al Bessdor1). Deducția 
se impune în mod logic. 
Rădăcina Rab s-a păstrat 
In onomasticii] „Bessorabo-*. ră
mas pînă în zilele noastre în 
nomenclatura Basarabilor. Ți
nutul Jiului din Muntenia de 
azi se numea și A-rabia. Cmte 
rul nibclungilor pomenește A- 
rabia în Dacia, către gurile

Dunării. An era așadar leagă
nul Sarabilor, nobili getodaci 
din cure sc recrutau regii, preo
ții și eăprlcnulr Bessilor. iar 
dc.'ccndenții lor sint Basarabii, 
nobilii români dc mai tîrziu2).

Faptul că Rabon s-a păstrat 
numai în ținutul de jos al rîu- 
lui, în Muntenia, iar Gilfil s-a 
impuns riului întreg, sc expli
că prin faptul că în perioada 
diferențierii dintre gcți și daci

URME GETODACE :
Jiul din Ardeal s-a nuniil Gil
fil sau Gilpil. iar dincolo de 
slrimtoarca Surducului. pînă la 
Dunăre, Rabon sau Ravon. Ex
pansiunea getică spit sud a 
imprimat riului întreg denu
mirea ardelenească de Jiu.

- U. R. S S. -
NOUA MAȘINĂ DE CALCUL

tskro - 110“ este o nouă mașină de colcul cu clape, desti
nată pentru operațiile de contabilitate, este fabricată de intre- 
pnndeteo „Scetmas“ din Penza. Noua mașină lucrează pe baza 
m'croelect.onilor și efectuează operațiile de calcul de 3-4 ori 
mai repede decit cele cunoscute pînă in prezent

Urmele sarabilur se păstrea
ză și în podișul dintre Schela 
și Arsuri, unde mormintele 
preistorice ale Arboroenilor, ra
să preistorică mult cînlată de 
llomcr, poartă și astăzi, după 
mii de ani, în gura poporului 
numele : morminții Hasaborc- 
nilor 3).

Tot din epoca getodtu ă nc-au 
rămas numirile rîurilor .lirț și 
Maleia, Motru și Lotru de la 

JIUL Șl PARÎNGUL
vechile rîuri getodace Mutria 
și l.uleru sau Rutcla 4) precum 
și munții Giloriul, Godinul, 
Struja sau Straja și dealul 
RancotuL

O considerație specială me
rită în acest loc muntele Pa- 
rîngul. cu accentul pe Pa pînă 
în ziua de astăzi, pomenit de 
Eschil cu 500 de ani î.e.n. în 
legătură cu legenda lui Pro- 
metcu, povestită și de Herodot. 
Nenorocitul zeu, osîndit de Ju
piter să stea trei mii de ani 
țintuit de stîneă, iar vulturii 
să-i mistuie în fiecare zi fica
tul, era legat de o stîneă pe 
muntele Pharangos.

Herodot spune că acest mun
te ar fi undeva prin Caucaz. 
Descriind mișcările și obiceiu
rile Tracilor, Herodot nu pă
trunsese pînă în Muntenia de 
astăzi. Avea noțiuni foarte vagi 
despre acest ținut, iar despre 
ținuturile de dincolo de Carpați 
din Ardeal, auzise doar că în

ele nu poți pătrunde și nici nu 
poți vedea nimic din pricina 
mulțimii uriașe dc pene care 
zboară prin aer, ceea ce el în
suși explică prin ninsoarea 
veșnică și deasă*). Pe de altă 
parte amintește dc gcți ca o 
populație flotantă pînă prin 
Caucaz*). Nu este deci dc mi
rare că necunoscînd aceste ți
nuturi dceît din auzite a lo
calizat muntele Pharangos în 
Caucaz, știind că acesta se a- 
flă în țara Goților. Muntele 
însă nu este altul dccît Par în- 
gul din Valea Jiului, botezat cu 
acest nume de traci.

Toponimia getodacă și sciti
că getizatâ este definitiv fixa
tă în secolele 7—6 î.e.n.7). Este 
deci incontestabil că în vremea 
aceasta ținutul Petroșanilor era 
locuit de getodaci. Importanța 
acestui ținut crește apoi hi 
veacurile ce urmează IV—I, 
pînă în epoca Daciei stăpînite 
de romani.

1) V. Pîrvan, ibidem, p. 225
2) V. Pîrvan, ibidem, p. 234,

p. 237, Transilvania 1892.
3) V. Pîrvan, ibidem, p. 393
4) Xenopol, op. cit p. 305
5) V. Pîrvan, op. cit. p. 266

Xenopol, op. cit. p. 33
V. Pîrvan op. cit p. 245

V. Pîrvan, op. cit. p. 245
V. Pîrvan idem p. 289

Cronică 

rimată 

„ORBII"
Uite, sint unii pe stradă

Care nu vor să te vadă

Și mă rog cmd (e-au zărit

Au... „orbit".

— Nu mu mai cunoști

fir tatu ?

11 întrebi pe nca~. Istrate.

— Nu î... de tind mai

(zice plat)

Criticat..,

Uite-așa sint orbii, vere

Orbi ai naibii cu... vedere

Dacă-i critici- e prăpăd :

Nu Le văd 1

Sau... „prea te văd* !!

I. PALTIN

Un stomae prețios
12 kg. de oui ou fost găsite de 

medici în stomacul unui contra
bandist internat in spitalul din 
New Delhi. Pacientul se plingea 
— desigur - de puternice crize 
de stomac.

Și-a făcut 
singur liniște

In orașul italian Pesaro s-o 
constatat dispariția a numeroa
se motociclete. Poliția l-o arestat, 
în cele din urmă, pe autorul o- 
ceslor furturi : se numea Agos
tino și ero în virstă de 19 ani. 
El de fapt nu fura motocicletele 
pentru el și nici pentru a le vin
de ci pentru o le îneca în more. 
„Motocicletele Făceau un zgomot 
inferno), ior outoritățile nu au 
întreprins nimic in ocest scop" o 
explicat Agostino.

Mozaic roman in Siria
Cu prilejul celui de-al IX- 

Iea Congres internațional al 
arheologilor care s-a ținut la 
Damasc, in micul orășel sirian 
Sahba, sediul fostului împărat 
roman Filip Arabul, s-a des
chis un muzeu al mozaicului 
roman.

Muzeul a fost amenajat in 
tr-o veche clădire in stil ro
man in interiorul căreia au fost 
descoperite mozaicuri cu diver
se motive ornamentale conser
vate perfect Printre expona
tele muzeului se mai află un 
cap al lui Neptun, executat în 
mozaic. imagini ale lui Herac
les. Orfeu, scena idilei Afro- 
ditei cu Arcs. Panourile în mo
zaic sint înfrumusețate cu di
verse motive ornamentale.

REBUS • REBUS
ORIZONTAL :
1) Cu inimo judecă (pl) ; 2) De inimă — Cu inima deschisă; 

j) Cu un Cu; in inimă - Păstrată in inimă ; 4) Verbul inimilor 
îndrăgostite - Aripile de ceara i-au frint inima — Inima de 
măreție ! ; 5) Dans modern — A dărui inima, ca mai demult ; 6) 
Și-o dăruit inima : 7) Cind și cind - Roită la inima !... — și răi 
te Inimă ; 3) In etate - Un tip neisprăvit - Din inimă ! - Pro
nume ; 9) In inimo ei incop toți ; 10) Sărut la inimă ! - In ini
mă : - Răi Io inimă ; 11) Foce tot după pofta inimii - Face să-ți 
bată inima (in oreno) ; 12) Cu inima zdrobită — In inima Ar
ticolului !

VERTICAL :
1) Dată din inimă - Tore de inimă (fig.) ; 2) Tragere de 

inimă — Inimă more ; 3) Frate mare (dim) — Vorbește cu inimo 
ji mimico . 4) Propune - A-l călca pe inimă (fig.) — Din inimă !; 
5) Din inimă (fem. p!) - Inimioară, inimioară ; 6) Ard rău - 
Textiiist ; 7) Inimoase de Io urmă ! - Asta e ! — In fine, i- 
nimoși I ; 8) Sore !a chimie - Sat in Sponio ; 9) Riu în U.R.S.S. 
- Și-o dăruit definitiv inimo ; 10) Pajură - Riu în Iran ; 11) Nu 
indeam.-.o inimo Io treobă - Lo dosar - Gol ; 12) Muza poeziei 
inimii (mit) — Iți fură inirrra.

Dicționar : NAH, ElA, TNA.
Ion LICIU

&

I
1
a

Vă spun drept, cu 
palma apăsind inima 
din stingă, acunt cind 
mi-a ni descoperit și 
acest ultim defect, in 
primul moment m-am 
gindit, pur și simplu, 
cu groază, 
mi 
La 
că. 
că

groază, la cea care 
le... contabilizează, 
nevastă-met 
Dacă 
află, o 

categoric, 
să mă 
miliție. Și — o înțe
leg ! Piuă cind să tot 
facă și ea, sărmana, 
eforturi spre a mă... 
înțelege ? Recunosc, a- 
tunci cind afla des
pre mine cine știe ce, 
piuă acum, mă scotea 
frumos de sub papuc, 
unde-mi am domiciliul 
stabil, îmi vorbea cinci - 
minute, pufăind obosi
tă ca o locomotivă, 
despre „incompatibili
tatea faptelor semna
late" și-mi săruta, știr
bită, fruntea cu... tal
pa scorojită a instru
mentului de îndrepta
re a păcatelor, minuit 
cu dexteritate. Acum 
insă ? Cind va afla 
că datorită conduitei 
mele execrabile voi a- 
junge, miine-poimtine. 
să nu pot evita infrac
țiunea și că sint pe 
cale de a mă circum
scrie in cercul „respin- 
șilor" de legi, e dezas
tru ! Dar ce să fac ? 
N-am ce ! Nu pot să

•a adi- 
aflu ? Da-

, încurc" 
E în stare 

,pirască“ la

suport să mi se re
proșeze ceva și eu să 
tac. Să mă fac că 
plouă! Nu pot. Prima 
dată, cind, în piața 
Victoriei din Petroșani, 
m-a luat „la fix" un 
puștan, care mă știa 
drept om cumsecade 
și cu vederi duble (nu 
numai pentru că port 
ochelari, știa el ce 
știa...), nu prea înțe
legeam. Să vă redau 
întimplarea i

— Nene, dumnea
voastră sînteți un tip

oamenii sint nevoiți, 
în trecere...

— Atunci, spuneți-mi 
de ce scrie acolo, sus, 
sus pe acoperișul ho
telului „ECONOMISIȚI 
LA CEC" ?

— Păi, de ce să nu 
scrie ?

— Păi, nu e locul a- 
cestui anunț aici!

— Și dacă e cu in
tenție pus ?

— Indiferent. Nu 
bine. Asta aduce 
umor negru...

— Tu știi ce e a-

e 
a

cat că nu i-am oferit 
această explicație ce
lui care in-a intero
gat !

...Intr-o altă zi, cum
părasem două sticle cu 
lapte și, în fața bufe
tului, vizavi de ulti
mul bloc turn de pe 
strada Republicii, tot 
in Petroșani, priveam 
drumul spre noul Li
ceu teoretic cind m-a 
acostat un alt puști, 
tot nedumerit:

— Nene, dumitale 
ce-ți place mai mult.

UMOR NEGRU
FOILETON

mai deștept decit mi 
ne...

— Sper! Deși ni 
sint tip.

— Spuneți-mi, dacă 
cineva stă mult timp 
in restaurant, aici la 
„Tic-Tac", de exemplu, 
înseamnă că economi
sește...

— Nu, băiețică, în
seamnă că risipește...

— Sau la „Favorit" ?
— Și la „Favorit" 

la fel.
— Sau in hotelul 

„Jiul" ?
— Ei. aici e altceva,

cela umor macabru ?
— Mai știu și eu 

cite ceva...
Ei, aflați că nu i-am 

dat cine știe ce impor
tanță discuției accieia. 
Ce știe copilul, îmi zi- 

'ceam ? ! Parcă cei ce 
intră in cele două lo
caluri citesc ce scrie 
acolo, sus ? Nu citesc. 
Și dacă citesc, nu iau 
în considerare. Anun
țul e instalat acolo 
pentru călătorii din 
tren. Că se vede toc
mai din gară ! Ce pă-

laptele sau alcoolul ?
— Păi... laptele! (Ce 

era să-i spun ?).
— Hai să fim se

rioși ! Mie-mi place 
laptele, dar oameni
lor...

— Să-i zicem că al
coolul... Și ce-i cu 
asta ?

— Este, că celor ce 
intră la bufetul ăsta 
ar trebui să le placă 
mai mult laptele...

— De ce ?
— Păi, așa e indi

cația.
— Care indicație ?

— „Nici o zi din 
cele șapte, FÂRÂ 
LAPTE" !

— Unde-ai citit tu 
asta ?

— Acolo. Uilați-vă...
Mă uit. Un panou 

mare, spălăcit de vre
me, al O.C.L. „Alimen
tara", uvind desenată 
o sticlă mare, albă, pe 
fond negru confirmă 
spusele băiatului. Haz
lie chestie! Să bem 
lapte...

Vă spun drept, de-a- 
tunci. din ziua aceea, 
in mine s-au produc 
niște deranjamente 
fantastice. Am o oroa
re — dar oroare — 
deosebită față de pa
nourile, de anunț urii 
așezate nelalocul lor 
îmi vine să turbez 
cind le văd. Cind V- 
citesc... Și-mi vine să 
le distrug. Mă apucă 
așa, o iuțeală, că m-aș 
urca pe hotel să dă 
rim indicația aceea, aș 
lua toporul să sfarm 
panoul cu .nici o z 
din cele șapte...'. Dar 
n-o fac. Și știți de 
ce ? Că află nevastă- 
mea. Dacă aș avea 
mai puține defecte, 
dacă... Dar așa ? Tac. 
Tac și înghit „pilule" 
de umor negru. în
ghit. Dacă și altora le 
plac asemenea „pilule" 
mie de ce să nu-mi 
placă ?

Adrian CONDOR

„Fîntînile care ard“
„Fîntînile care ard’ din Se- 

lenica (R.P. Albania) erau cu
noscute din vremurile lui Aris- 
totel, Strabon și Elian. Este 
vorba de zăcămintele de bitum 
exportat in vremea aceea în 
Grecia, Italia și Egipt. Bitumul 
era folosit in antichitate drept 
insecticid, pentru a gresa roțile 
trăsurilor și pentru a gudrona 
fundul corăbiilor. Parii ipanții 
la cea de-a IV-a cruciada s-au 
oprit lingă Vibra de une s-au 
aprovizionat cu mari cantități

de bitum din care fabricau un' 
fel de proiectile incendiare.

Ce îi neliniștesc pe 
locuitorii capitalei 

nipone
Centrul joponez de sondare o 

opiniei publice o orgonîzoi recent 
un sondoj in rindurile locuitori
lor orașului Tokio cu tema ; „Ca 
vo neliniștește mai mult?” 13,2 
Io sută din cei onchetali ou răs
puns : spațiul locuibil mic și chi
riile mori ; 12,6 Io sută : crește
rea prețurilor și impozitelor ; 8,9 
Io sută : sentimentul ca este im
posibil să locuiești in capitole.

Manta recordurilor
Tinorul conodion Dove Epeln șl 

un prieten de-ol său au bătut re
cordul mondiol la aruncatul 
ouălor. Dove a aruncat un ou 
partenerul ii său core se ofla io 
o distanță de 48 m și care l-o 
prins fără să-l spargă. Preceden
tul record, stabilit în Anglia, o 
fost ir, acest fel depășit cu 10 m.

Gineri în haine 
vărgate ?...

Ministerul bavarez al justiție» 
a luat hotărfrea de a permite 
deținuților din închisorile lan
dului să facă cereri în căsăto
rie. Sint exceptați de Ia această 
hotărî re cri condamnați pen
tru delicte privind tocmai fa
milia — bigamie etc.

Deci, se vor face cereri :n 
căsătorie... Dar se vor găsi £> 
matoare ?

r îndese

Mâ

fie-.

—da»

pălărie

fcCO !

Ion

LEONARD

Păniintul românesc a dat 
de-a lungul vremurilor oameni 
și fapte cure s-au înscris cu 
litere ferme in cartea progresu
lui uman. Printre acestea se a- 
flâ la loc de frunte numele lui 
Emii Racovițâ, fondatorul bios- 
peulugiei, a științei formelor de 
viață din mediul subteran, peș
teri și pîn/.e freatice de apă. 
Fostul tovarăș de călătorie a 
lui Amundsen, cercetătorul ca
re a lăsat studii importante 
despre balene, studii ce rămîn 
valabile și azi, subdirectorul 
laboratorului dc anatomie com
parată de la Sorbona, înfiin
țează primul institut de bios- 
peologie din lume, în 1920, la 
Cluj, unde era profesor univer
sitar.

încă din primele zile ale for
mării ei ca știință, biospeologia 
atrage un număr important de 
oameni de știință, dar ș» mulți 
amatori. Cercetare riguroasă 
împletită cu tainele pe care le 
oferă adincul, poezie însoțită 
de o ușoară teamă și curiozi
tate, ca apanaj firesc ființei u- 
mane, un ușor. gust de aven
tură prin insolitul permanent 
al peșterilor, tărie psihică și 
fizică în dificilele expediții — 
iată doar cîleva din „senzațiile* 
biospeologilor.

★

Tineretul a îmbrățișat cu 
mult entuziasm știința care îi 
oferă posibilitatea de a-și va
lorifica potențialul intelectual 
și energetic. Există grupuri de 
spcologj amatori la Oradea, la 
Cluj (două grupuri pe lingă

Institutul speologic), la Bucu
rești, la Reșița, la Petroșani. A- 
titea cunoșteam zilele trecute 
cind am aflat că grupul speo
logic „Piatra Roșie* din Petrila 
organizează un concurs „Cine 
știe, cîștigă* pe teme de biospe- 
ologie cu ocazia sărbătoririi a 
103 ani de la nașterea lui Emil

siv calearos aflat la nord-estuL 
orașului Petrila. Și ceea ce a 
fost la început joacă, o ușoa
ră aventură, a devenit treptat 
o pasiune, o necesitate. Odată 
cu descoperirea din 2 mai 1968 
a etajului superior al Peșterii 
Bolii, în care au găsit un de
pozit de schelete de urși spe-

cursul subteran de azi. Desco
perirea etajului superior este 

•de o mare valoare, ea puțind
lămuri mai bine geneza pește
rii". încurajați, tinerii vizitea
ză .Peștera de Aur* (Retezat), 
„Cornetu* (Merișor), „Tccuri* 
(Valea Streiului), „Cioclovina1* 
și .Ponorici* (Ponor) și „Șura

mai numeroase și de largă am
ploare.

★

Alături de Norbert Casteret, 
decanul de vîrstă al speologilor 
francezi, actualul speolog nr. 1

I lumii, care le-a răspuns co
legial. amabil și încurajator la

ȘTIAȚI CEVA DESPRE 
„PEȘTERA ULCIORULUI" ?

ceea de înfruntare, de încleșta
re cu necunoscutul, pornire no
bilă care stă la baza cunoaște
rii științifice a lumii și a cu
ceririi naturii".

Dorindu-le viitoare succese 
în nobila și temerara pasiune, 
le cerem să ne țină la curexl 
cu activitatea lor, care preocu
pă pe zi ce trece un tot mai 
mare număr de tineri.

f. MIRCEA

Racoviță. Am urmărit reușita 
acțiune, care s-a bucurat de un 
numeros public, apoi am stat 
de vorbă cu membrii grupului 
afiliat recent clubului petri- 
lean. Tinerii, cu vîsta medic de 
21 ani, sînt în majoritatea salari- 
ați ai E.M. Petrila. întemeiat în 
1968, micul grup speologic, al
cătuit din muncitori ți elevi, a 
pornit Ja cercetări cu modes
tele mijloace de care dispuneau, 
entuziasmul suplinind o serie 
de lipsuri materiale, căci cer
cetarea adincului presupune pe 
lîngă pasiune, curiozitate, tărie 
și o bogată zestre de alpinist. 
Dc ce au intitulat grupul .Pia
tra Roșie1* ? Fiindcă primele 
peșteri vizitate au fost cele din 
Cheile de la Piatra Roșie, mu-

laeus și c-îteva cioburi de ulcior, 
aparținînd unor vechi locuitori 
ai peșterii, tinerii amatori și-au 
organizat mai bine colectivul 
căpătînd un stimul mai sub
stanțial în cercetare. Directorul 
Institutului de speologie „Emil 
Racoviță* din București, Traian 
Orgiiidan, aprecia descoperirea 
„Peșterii Ulciorului* (așa au 
denumit-o tinerii exploratori) : 
„Dacă grota despre care ne 
scrii — răspunde T. Orghidan, 
lui Romulus Vențel, conducă
torul grupului — se află chiar 
deasupra Peșterii Bolii. în ace
lași bloc de calcar, descoperirea 
are o importanță deosebită. A- 
cest etaj, ca prezumție, trebuia 
să existe. In urmă eu 15—20 
mii de ani apa subterană din 
Peștera Bolii, curgea prinlr-o 
altă fisură, aflată fără îndoială 
cu 20—30 m mai sus decit

Mare* (Ohaba- Ponor) unde 
parcurg doi din cei trei kilo
metri cunoscuți in urma cer
cetărilor întreprinse de dr. do
cent Traian Orghidan. Grupul' 
preconizează să participe la ac
țiunea șliințifico-alpinistă „Cu
pa speologiei", care va avea loc 
în 1972 la Cluj, să cerceteze 
toate peșterile cunoscute- din 
țară, să facă cît mai multe și 
importante descoperiri, să-și 
scoată o revistă proprie, să...

Elan tineresc. caracteristic 
vîrstei și vremurilor pe care le 
trăim, vremuri ce ne cer îm
plinirea celor mai îndrăznețe 
visuri. Apropiata lor afiliere la 
..Asociația speologilor din Ro
mânia- le v,i da putința să-și 
rezolve, pe lingă cele propuse, 
mai organizat pregătirea științi
fică, să participe la explorări

scrisorile lor, le oferim, ca în
dreptar al activității prezente 
și viitoare, cîteva rînduri din 
prefața cărții „Aventuri sub 
păinint* — tradusă și în româ
nește — scrisă de mai vîrstnî- 
cul lor prieten : .Numai cine a 
luat parte la o explorare sub
terană poate înțelege vraja și 
atracția pe care o exercită în 
mod irezistibil, această lume 
plină de mistere, cufundate în 
întunericul veșnic, a cărui cu
cerire solicită îndrăzneală, cu
raj, asprime, stăpînire de sine 
și care răsplătește pe îndrăzneț 
cu peisaje neașteptate, uneori 
uluitoare, de o stranie frumuse
țe. Cine a gustat o dată farme
cul unei atari aventuri, nu poa
te să nu fie captivat și cucerit 
neutru totdeauna, căci ea răs
punde unei necesități foarte u- 
dînci a spiritului omenesc, a

Un simbol al prietenie? pe 
care speologul Norbert Casteret 
i-a oferit prietenilor săi din 
Romania.
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Săptămîna cărjii social-politice
pentru tineret

Sub auspiciile Comitetului județean al Uniu
nii Tinerelului Comunist si ale Ccnwului rlc 
hbrArji Deva, inti-c 22 și 27 noiembrie s-a des
fășurat „Sfrptămlna cărții social-politico pentru 
tineret". Drvrnilă tradițională, această mani
festare n cuprins numeroase acțiuni interesante 
organizate in orașele Deva. Hunedoara, Hațeg. 
Brad. Simcria, Orâștie, Cfilan și Petroșani In
tre aceste acțiuni amintim expunerea .P.C.R. 
— avangarda rex'oluționară a clasei muncitoare, 
n întregului popor, conducătorul și îndrumăto
rul U.T.C.. model și ideal dc acțiune pentru tî- 
năra generație*, un ciclu de filme documen
tare, dialogul pe tema „A fi comunist înseamnă 
a-ți însuși marxism-leninismul în spirit crea
tor'-. simpozionul „Eroii comuniști și uteciști 
cor? s-au jertfi» pentru libertatea națională și 
socială a poporului nostru" !

La Petroșani, manifestarea 
de 22 noiembrie la Casa dc 
rinul social-politic pe tema 
nitorîi ale etap

imcnxi^c

j.a.m.d,
a debutat în ziua 
cultură cu maga- 
.Elementele defi-

f Auririi societății socialiste

muitUâierAl dczvollele**. A fost organizată, <ic 
asemenea, o expociție cu lucrări social-polilice 
pentru tineret frecventată de numeroși ptn-li- 
cipanți și un stand de cărți la librăria .Ion 
Creangă". In celelalte localități din municipiu, 
programul dc deschidere a săptămînii' a con
silii în prezentarea unor sinteze ale expunerii 
tovarășului Nicolae Ceaușcscu, secretar central 
al partidului, la Plenara CC. al P.C.R. din 
3—5 noiembrie, în organizarea dc expoziții și 
standuri de cărți cuprinzînd lucrări social* 
politice dc Dc asemenea, In ziua dc 25 noiem
brie, la Institutul dc mine, a fost organizată ac
țiunea „Omul în contemporanei late".

Manifestare politico-eduoalivA dc amploare, 
bine primită dc cei cărora le-a fost destinată, 
«Săptămîna cărții social-poli tire pentru tine
ret* ar fi putut să cuprindă și întîlniri cu edi
tori și scriitori din domeniul literaturii social- 
politice dedicată tinerelor generații, fapt care ar 
fi sporit și mai mult interesul participanților.

de covoare

{Urmare din pag. I)

PETROȘANI — 7 Noiem
brie ; Stan la moștenire (25— 
28 noiembrie) ; Republica : 
Întoarcerea sfintuluj Luca 
(25—29) ; LONEA — 7 Noîem-

Un lacăt mare, rin jind.
noi in cartierul 
cofetărie — ne 

Rosa din Vulcan

1 
I 
I 
i 
t 
j I ( 
t 
t 
t ( t ț 
t 
t t
t i 
i i i

t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
j 
t 
t 
t 
j

I 
i 
t 
f 
t

i 
t 
tJ 
t 
t I 
j 
j 
t (
i—

Era in primăvara anului 
trecut, cind Maria Moraru a 
fost trimisă la cooperatiru 
meșteșugărească .Drum Nou" 
din Hunedoara, pentru a in- 
1-ă.ța meseria de țesătoare dc 
covoare. 1 se spusese înainte 
de plecare, că va sta acolo 
trei luni, timp în care spe
cialistele in arta țesutului, 
trebuiau s-o inițieze fn tai
nele gherghefului.

Fusese selecționată printTe 
primele practicante.

InvSțind cu stăruință și 
mai ales cu dragoste, Maria 
Moraru a atras de la început 
atenția celor care se ocupau 
de ea.

Datorită seriozității și a 
conduitei ireproșabile in 
muncă, după o lună și ju
mătate, conducerea coopera
tivei .Drum iNou“ hotărăște 
sâ-i acorde calificarea in 
meserie. Evenimentul acesta 
are semnificații majore in 
viața Măriei deschizindu-i 
noi orizonturi de implinire 
și afirmare in viața și socie
tate. Devenind acum la ria
dul ei «specialistă* in țesu
tul covoarelor, revine la Pe
troșani, unde înființează in 
cadrul cooperativei meșteșu
gărești, secția de covoare^ 
Pentru activitatea noii sec
ții. conducerea cooperativei 
pune la dispoziție un local, 
situat in orașul Petrila. Aici 
iși instalează Maria Moraru 
primul gherghef in luna iu
lie 1970 și ajutată de trei 
ucenice — Silvia Marian, Lu- 
creția Cost ea și Cornelia Bc- 
rințan, toate din Petriln — 
a început țesutul primului 
covor. După ce a fixat gher
gheful la dimensiunile cerute 
de modelul .comandat", a ur
zit firele de bumbac și le-a 
pus rezistența. Apoi, cu mi
gală și multă răbdare, ex- 
plicindu-le tot timpul celor
lalte țesătoare, a făcut ban
da covorului și fantezia co
lorată, a țesut nodurile de 
lină, incepind cu bordura 
mică și bordura mare, apoi 
iar o bordură mică, după ca
re, a urmat fondul rovoru- 
lui. Minuind zile la rind. bă
tătorul și foarfecă, dujtă a- 
proape patru săptămini, co
vorul de tip .Dorna", 
avind dimensiunile 6{2 m. 
era terminat. In ziua aceea 
nu numai Maria Moraru, dar 
și ucenicele sale, au trăit o 
mare bucurie. Apucindu-l 
fiecare de cite un golț, co
vorul a fost întins pe podea 
și retușat cu atenție. Maria 
a cusut la margine o eti-

chetă cu nr. 1. l-a rulat cu 
grijă și l-a ambalat, apoi 
l-n trimis la Hunedoara. Era 
primul lor covor țesut 
in secția eca nouă. Și de 
felul cum era apreciat la re
ce pție depindea activitatea 
viitoare. Emoțiile s-au spul
berat cînd a aflat vestea de 
la .Drum Nou“ : comisia de 
recepție a fost mulțumită. 
Cele învățate la Hunedoara, 
erau transpuse in această lu
crare, executată cu măiestrie. 
De atunci, secția de covoare 
dc la Petrila s-a dezvoltat 
continuu. Numărul ucenice
lor a crescut la 73. iar al 
războaielor la 18. In anul 
care a trecut de la înființa
rea secției, au fost țesute 
85 de covoare tip .Dorna" 
avind dimensiunile 6/2 m, 16 
covoare tip .București" cu 
dimensiunile 2.5/3,5 m, 2 car
pete tip .București’ și 6 tip 
.Doma" avind dimensiunile 
de 1.412 m. Toate covoarele 
țesute au fost produse pen
tru export și ele s-au bucu
rat de aprecierea specialiș
tilor. Dar Maria Moraru nu 
se ocupă numai cu țesutul 
covoarelor, ci. în același 
timp, ea împărtășește tainele 
meseriei ucenicelor și eleve
lor sale. Repartizate pe două 
schimburi și grupate cite pa
tru la un gherghef, tinerele 
țesătoare învață arta mește
șugului de la această pasio
nală și harnică cooperatoa
re. Din rindul lor, s-au re
marcat prin modul de a lu
cra și seriozitate. Anițu Dan, 
Cornelia Berințan, Maria Bu- 
toieru. Brigita Lef ș. a. care 
se pricep nu numai la țesut, 
ci constituie o pildă de com
portare disciplinată. Așa le-a 
crescut Maria Moraru și ele 
nu dezmint încrederea ară
tată.

După unificarea cooperati
velor meșteșugărești din Pe
troșani, secția de covoare a 
primit un sediu nou în fos
tul local unde se aflau bi
rourile. Condițiile create prin 
ie astă mutare oferă un ca
dru mai bun de afirmare a 
posibilităților ți mai ales a 
măiestriei dovedite pină a- 
cum de Maria Moraru și fe
tele ei.

Iută de ce .țesătoarea de 
covoare" se bucură de a- 
precierea colectivului unde 
lucrează, a cooperatorilor pe 
care-i reprezintă cu cinste 
și mîndrie prin ceea ce mii- 
nile ei țes pe gherghef.

Cornel HOGMAN

Auem fi 
Goroefti o 
scrie Maria 
— dar în acest an, această 
cofetărie a fost mai mult în
chisă decît deschisă... Nu știu 
care-or fi motivele, justifi
cative poate, nici nu ne 
teresează de altfel, știm 
această unitate trebuie să 
deschisă. că avem nevoie 
ca...’. Intr-adevăr! Cele 
firmate de cititoarea ziarului 
nostru aveau sa se confirme 
ulterior. Mai mulți locatari 
ai cartierului, cu care-am 
stat pe îndelete de vorbă, 
și-au exprimat adinca amă
răciune in fața indiferenței 
cu care T.A.P.L.-ul privește 
.jocul de-a v-ați ascunse- 
lea“ al cofetăriei din Co- 
roești. Cofetăria aceasta a 
fost (și continuă să fie), de 
mult timp, un adevărat .tea
tru" ambulant, care apare și 
dispare — azi e deschisă și 
bine aprovizionată, miine un 
lacăt mare, rinjind, străju-

in- 
că 
fie 
de 
a-

test!“. Li se dădea mincare 
pe lugnâ. „Dacă nu ne luați 
aerul, mai trăim". Dupir a sim
țit atunci - și mi-o spune cu 
o lumină ce-i invadează su
bit chipul tras, prelung - strin- 
sura caldă a acelui tir invizibil, 
dar tulburător de real, care 
leagă oamenii.

...In fine, către terminarea 
schimbului, iată-l și pe omul 
meu, in fruntea delegației, cum- 
pănindu-și umerii lăți, cu mer
sul numai al lui, apâsindu-și 
trupul nu prea înalt, dar bine 
proporționat, mai mult pe vir- 
furile tălpilor, de parcă 
vrea sâ prindă rădăcini, 
prea are timp de mine. Le tot 
explică specialiștilor iar eu ii 
urmăresc peste umăr, in raza 
lămpii, vibrarea miinii întinse, 
frâmintarea palmei, si desco
păr uimit că cea mai neînsem
nată mișcare răspunde fidel 
unduirilor gindului. Ion Vasile, 
studentul in al Vl-lea an al 
cursurilor serale universitare, 
inginerul minier de miine, șeful 
de brigadă de azi, explică spe
cialiștilor... Și ecranul memo
riei îmi redezvâluie frinturi de 
suflet strinse de-a lungul unor 
ceasuri fierbinți cum, de fapt, 
sint toate cele petrecute intre 
prieteni : „Visez să concep un

FILM

ar
Nu

anj dc- zile de existență a a- 
cestii. șantier pe meleagurile 
Baniței, nici Ia ora actuală nu 
e-au luat cele mai elementare 
măsuri pentru perioada lunilor 
de iarnă.

Aici nu există nici ur. fel de 
frr’ ăpere (hală) pentru adăposti- 
rca și repararea mașinilor. Ce
le de autocamioane sini ți
nute sub cerul liber, la discre
ția intemperiilor. Șoferii și me- 
cank.'ii. nevoiți să lucreze în 
condițiuni- necorespunzătoare, 
sint pe bună dreptate nemul
țumiți. Augustin Tamaș. con- 
«hxător auto, ne declară : .Di
mineața pornim foarte greu 
mașinile fiindcă sînt ținute a- 
far.i in frig. Nu avem apă cal
dă și nici piese de schimb. De 
eîteva zile stau cu mașina din 
cauza unor segmenți .și supape 
care-mi lipsesc. Nu avem lichid 
de frînâ, nici echipament : 
derapant'. Toate acestea 
susținute și de maistrul 
Marin Și mecanicul loan 
lea

Discutăm despre toate aceste 
nereguli cu tovarășul inginer 
Aristică Vîrjan, care a preluat 
de !a 1 noiembrie conducerea 
sectorului de utilaje. Iată ce ne 
declară i „Nu vreau să arunc 
vina pe alții, dar situația este 
dintre cele mai dezavantajoase 
fa ora actuală. Toate mașinile 
au trecui în gestiunea șantieru
lui de la Turnu Severin și stăm 
foarte prost în problemele apro- .

anli- 
sînt 

Ioan 
Cio-

vizionării și dotării. Pentru pe
rioada de iarnă nu s-a făcut 
încă nimic. De aceea în cel 
mai scurt timp măsurile ce 
le-ana stabilit (?!) în acest scop 
vor fi duse la îndeplinire*.

Ne surprinde faptul că în 
cadrul justificărilor prezentate, 
șeful sectorului de utilaje auto, 
nu a găsit nici un cuvânt de 
reproș la adresa fostei condu
ceri (ing. Gheorghe Matei) care 
a răspuns de activitatea utila
jelor de la Bănită, nu conside
ră vinovată pentru această si
tuație nici conducerea șantiei-u- 
lui 71 construcții C.F.R. în o- 
bligația căreia intră rezolvarea 
acestor probleme. A da numai 
asigurări formale, fără a scoa
te la suprafață cauzele și pe 
cej vinovați, nu este e poziție 
corectă din partea unui cadru 
de rondurere, căci, aceste „asi
gurări" nu pot încălzi oamenii 
și mașinile care lucrează sub 
ceru] liber O fi sectorul de 
utilaje auto de la Banița cu re
gim de șantier, dar aceasta nu 
înseamnă că aici nu trebuie a- 
sigurate condiții optime de lu
cru în lunile care
Oricum, șantierul x’a maj 
aici 2—3 ani și tot atitea

urmează, 
lucra 
ierni.

Pregătiri operative 
citeva capricii

și...

La garajul I.G.C. Lupenl s-au 
luat citeva măsuri pentru pe
rioada de iarnă. A fost asigura-

tă încălzirea centrală a garaju
lui, s-au constituit 5 echipe de 
mecanici pentru reparații și 
s-au pregătit atelierele necesa
re, s-a adus nisip și zgură, exis
tă apă caldă și v «mbustibil. 
Dar... există și aici un dar. In 
ziua raidului, peste 15 autobuze 
.așteptau" parcate la ora 10, 
retrase, chipurile, pentru reme
dierea unor defecțiuni. Șeful 
garajului Vasile Popescu ne 
„explică" situația prin lipsa 
șoferilor, staționarea pentru re
parații, pauza de masă ele. nu
mai despre ..capriciile* salarîa- 
ților nu suflăm nici un cuvînt.

In -garajul I.G.C. Petroșani, 
inginerul Bcnone Șchiopu ne 
demonstrează pe viu tot ce s-a 
realizat pină acum : încălzirea 
centrală funcționează bine, a- 
telierul mobil lucrează în două 
schimburi inlervenind operativ 
pentru remedieri, utilajele pen
tru deszăpezire așteaptă pregă
tite. șoferii sînt instruiri cu 
problemele circulației pe limp 
de iarnă. Pe parcurs — ne a- 
sigură șeful garajului —, în 
funcție de situațiile ivite vor 
fi luate măsuri pentru schim
barea uleiului, degajarea căilor 
de circulație etc.

Totul e bine, dar Și aici, la 
ora 13, prea multe autobuze e- 
rau retrase în ziua respectivă 
sub pretextul unor „pene" In 
motor. Numai despre meciurile 
din ziua aceea dumnealor nu 
au pomenit nimic,

Oprindu-ne la garajele l.T.A.
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Una oră - / kg. de mere

Francisc VETRO

suficiente motive ca to
rt in conducerea Centru- 
legume și fructe Petro-

soare.
CA

intrarea consumatori- 
ne-au spus oamenii că
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Cravatele roșii.

iește 
lor...
ar dori și ei să servească in 
liniște o prăjitură, o cafea, 
să cumpere dulciuri pentru 
copii, dar nu au cum... Ce 
e de făcut ? — ne întrebau 
cei interesați, locuitorii car
tierului. Nimic, deocamdată, 
le-am răspuns. Să așteptăm. 
I.c-am promis că noi rom 
expedia, pe adresa T.A.P.L. 
Petroșani, o .scrisorică", in 
care vom lansa o întrebare: 
Tovarăși, pe locatarii cartie
rului Corocști nu-i interesea
ză dacă dv. țineți închisă co
fetăria pentru că vă lipsesc 
mărfuri sau... vinzători, oa
menii doresc să vadă zilnic 
ușile cofetăriei lor (pentru că, 
credem, lor le este destina
tă...) deschise. Răspundeți-ne 
— dar urgent — cind le vor 
vedea ? Nu de altceva, dar 
și nouă ni s-a cerut un răs
puns cit mai grabnic. Și l-am 
promis oamenilor !

A. CONDOR

Simbătă, 13 noiembrie, dupu- 
amiază. Unitatea de legume și 
fructe din cadrul complexu
lui comercial aflat in extre
mitatea sudică a cartierului 
Aeroport, din Petroșani. Se 
apropie ora deschiderii și un 
număr apreciabil de oameni 
așteaptă deja în fața intrării.

La ora prescrisă in orar, a- 
pare și gestionarul, Victor Că- 
linoiu. După numai citeva 
minute, rindul celor in aștep
tare ajunge la ușă. Peste o oră, 
peste două, situația se prezintă 
la fel...

Lucrează cumva încet gestio
narul ? Nicidecum! Dovedește 
o operativitate și o iuțeală 
demnă de cțlmirație.

Numărul cumpărătorilor se 
înmulțește insă-și cum afară 
este frig, ordinea nu se mai 
respectă. Unii dintre cei ..gră
biți" profită de împrejurare și 
se avîntă lingă tejghea. Se 
produce înghesuială, discuții 
contradictorii. Noroc că gestio
narul mai „trîntește' cile o 
glumă și spiritele se potolesc 
întrueîtva.

Sint luni de cind asemenea 
aspecte pot fi văzute la acest 
magazin. Îndeosebi după-amia-

:a, in preojina sărbătorilor și 
duminică dimineața aglomera
ția este evidentă. Lucru firesc 
avind in vedere că, în ultimii 
doi ani, in această vonă a o- 
lașului au apărut 10—12 blocuri 
noi. Altele sint in construcție.

Gestionarul, tornrășul Căli- 
noiu, spunea că ar fi propus 
in mai multe rinduri, în ca
drul unor ședințe de lucru ale 
C.L.F., să se organizeze vin- 
zarea la două cinlare. Fapt pe 
deplin posibil deoarece în uni
tate lucrează o ajutoare a ges- 

care cunoaște, a 
vinzarea. Sau poate 

unele produse 
vindute gat// preamba-

t ionarului 
practicat 
ar fi cazul ca 
să fie
.late.

lată 
va rușii 
lui de 
șaiii să se deplaseze la fața lo
cului pentru a se convinge de 
realitate și, mai ales, pentru a 
întreprinde măsurile ce se im
pun.

Nu-i prea de tot să zăbovești 
la rind mai bine de o oră pină 
ajungi să cumperi o varză sau 
un kilogram de mere ?

Viața salului.
Să infrlegrin muzica. 
C iclui de inițiere mu
zicală.
Emisiuma a ll-a. Alo- 
mii muzicali (despre in
tervale).
De strajă patriei.
Emisiune în limba 
ghiarn.
Spori : — Fol bal :
pid — Jiul Petroșani 
(Divizia A). Transmisi
une directă de la Sta
dionul Republicii.
Box : Polonia — R.F.G.
— înregistrare de 
Wroclaw.
Foslmeridian.
Film serial pent ni tine
ret „Planeta gigantilor' 
Cintarp patriei — con
curs coral interjude- 
țean participă ;
— Corul Căminului 
ftrra! din comuna 
dnsal.
— Corul Casei de 
(ură *Iin Șimletil 
vaniri.
— Corul 
fură din 
— Corul 
Căminului 
comuna Cobadin. 
Transmisiune de la 
sa de cultură a sindi
calelor Baia Mare și 
din Studioul de concer
te al Radioteleviziunii 
București.

19.15 Publicitate.
19.20 1 (»01 de seri : I-olck și 

Bolck în vacantă : ..Au
tostop".

19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reportajul săptămînii : 

_Un drum".
Uzina <ic autocamioane 
din Brașov la jumătate 
de veac de existență.

20.20 Film artistic : „Căpita
nul Fracasse".
După cunoscutul roman 
ai lui Theophile Gaut-

22,05 M icrorrv rste
tanța.
Spectacol realizai 
«olaborarea inlerpreților 
Teatrului de Sfat. o> 
Teatrului liric și ai 
Teatrului muzical „Fan- 
lasi<»" <lin < (instanța.

22,35 Telejurnalul de noapte.
22,45 Duminica sportivă

LI NI 29 NOIEMBRIE

18.00 Scena — emisiune 
informație și critică ci- 
nctnalograficfi.

de

18,30 Aplauze pentru rumâni 
Program susținut de ti
neri inlerprcți români 
laureafi ai unor presti
gioase concursuri mu
zicale internaționale .lin 
acest an.

18.50 Stop-cadru.
19.15 Publicitate.
19,20

■

8 
a

a

1 <101 de seri ; Ix>lel< si ■ 
Bolek în varanțâ : „Pri- ® 
nia zi do vacanță". ® 

19.39 Telejurnalul de seară. ■ 
20.09 România ‘75 — Pentru ® 

nevoile omului.
20,10 Roman foileton : „Ma- ■ 

rile speranțe'-. (III). ■
21,00 Sclecțiuni din Festiva-

Iul dc muzică ușoară de B 
la Sk-opljo.
Programul făuririi con
știente a viitorului. 
Sensul si finalitatea cu
noașterii.

21,45 Comorile Albei.
Un reportaj de la am- ■ 
piu] festival cnllural-ar- ■ 
fistic desfășurat in ju ~ 
dețul Alba

224J0 Din țările socialiste.
Tirana, capitala R. P- 
Albania.
Reportaj filmat.

22,35 Telejurnalul de noapte. ■

21,20
■
■

a

curgă timpul frumos
proiect de diplomă să-i mear
gă vestea... Un nou sistem de 
susținere a frontului, o tehnolo
gie de lucru mai bună pentru 
stratul 3, pe mulți ii pune in 
încurcătură stratul ăsta, să văd 
poate c’oi reuși eu să fac ce
va... O să mă consult cu cine 
oi crede de cuviință, vreau să 
citesc toată literatura de spe
cialitate care tratează mecani
zarea in abataj, fără asta nu 
se poate... Căci așa-i bine, in- 
tii să judeci, să raționezi, să 
vezi ce spun și alții și apoi să 
hotărăști... De, citeodată mai 
ești și împiedecat să faci ast
fel... Țin minte, acum citeva 
luni, cum aveam citeva dificul
tăți cu presiunea la extremita
tea cimpului, am îndrăznit să 
zic, uite, cam așa ar fi bine 
să facem... Dar șeful meu rnă 
repede : ..cind vei fi tu inginer, 
o să faci cum vrei". Eu soco
tesc că nu e bine, o conducere 
trebuie să țină cont de propu
nerile noastre, n-or fi ele chiar 
de lepădat... Nu de atitea ori 
ne-o arătat practica că de u- 
nul singur poți să greșești ?... 
De ce pe alocuri orice idee 
cind e pornită de la șef gata-i

și acceptată, iar cind vine de la 
altcineva, nu-i... ? Noroc că eu- 
ca englezii, nervii trebuie edu
cați, și chiar cind simt cum
va câ cineva — cum s-a intîm- 
plat și cu inginerul — m-a scos 
din pepeni, mai bine plec cu 
un suris... Insă nu pot să tiu 
nepăsător. Mi-a plăcut întot
deauna ca omul să se poarte 
cinstit. Eu, de fel de lingă 
Brăila, am prins de la tata o vor
bă auzită din gura moldoveni
lor : Cu asta poți prinzi numai, 
dar de cinat nu mai cinezi... 
Că orice-ar fi, omul e in sta
re să le facă pe toate. Nu-i, 
oare, el mai tare și decît dea
lul și decit muntele și decît 
tot

S-a dus buhul că toți cei din 
brigada lui Ion Vasile s-au 
„șmecherit", adică învață pe 
ruptele... Sint ortaci pe caie i-a 
obligat pur și simplu să se du
că la școală și gata. Că - ne
îndoielnic - vor vedea lumea 
altfel. Minerii Gheorghe Mavri- 
chi, Ironim Radu, Vasile Nichita, 
Ștefan Purice, ajutorii de mi
neri Constantin Nemeș, Vasile 
Cocoș, și mai sint vreo cițiva,

au fost luați, la timpul lor, la 
rost, cum că rid oamenii da ei, 
nu văd oare că nu-i copil care 
să nu învețe carte 1 „Atît e 
greu, pină pornești pe om, că 
apoi merge singur... Mc oucur 
tare cind pot să-i invăț cite ce
va, bine-nțeles ce știu... Sint min- 
dru cind aud din intimplare pe 
cite unul „uite nea Vas’de așa 
ne-a dat povață..." Nu e om 
din care să nu scoți ceva bun... 
’ ■ ’ -s- *- “ so

so-1
tre- 

ineît

Totu-i ca să te străduiești 
intervii cind e nevoie și 
modelezi. Dar știu că eu 
buie să fac in așa fel 
să se vadă exemplul prin mi
ne..."

In mină - la intilnirea cu 
Ion Vasile, n-am fost în slare 
să schimb nici măcar citeva 
cuvinte cu el...

Dar in ziua următoare, către 
seară, m-a invitat la el acasă, 
țin minte, era intr-o simbătă, 
soția ii batea spuma la prăji
turile de a doua zi ii lingă ușa 
cu geam ce da in bucătărie, 
am stat citeva dipe să-l ascult 
cum citea cu voce tare despre 
eventuala revenire în careul 
mogic a lui Cassius Clay...

N-are copii. „Cine are, să-i tră
iască, cine n-are... Ei, glu
mesc... Imi plac copiii, acum 
cîți or fi or fi..." Ride sănătos 
cu șiragul dinților i umoși lo
vind ușor buza de jos. „Tonte 
le ia in glumă... la noi n:cio- 
dată nici nu tună și nici nu 
fulgeră". Ferice de căminul in 
care consoarta e îndreptățită 
să se pronunțe astfel, fie și in 
glumă, la adresa omului ei... 
Aflu că duminica fac mincarea 
amindoi, adică bărbatul spală 
vasele......Cind ești cu dragos
tea lingă tine, măninci foc, nu 
alta..." Așa o fi Ion Vasile, că 
prea o zici ! Imi dau seama, 
insă, că nu le ia toate in glu
mă, ci că nu vrea să facă o 
tragedie din orice fleac. 
„Timpul le rezolvă pe toate, el 
• cel mai bun medic™" Ciudat, 
vorbim despre timp, nu țineam 
neapărat ca discuția să ia o 
asemena turnură, rJmin pe gin- 
duri cind aud : „Timpul nu poa
te fi forțat cum vrem... Nu-i cu 
putință totul, deodată. Caut cel 
mult să grăbesc o desfășura
re, sâ apropii cumva momentul 
reușitei, insă ‘rebuie luat iie-

care lucru in ordine. Să știi 
să aștepți, dar și să intervii ca 
să curgă timpul frumos..."

Intr-adevăr, Ion Vasile, în lot 
ceea ce a t.âii pină acum, a 
știut și, dacă n-a știut, a învă
ța! să rabde și să intervină, cu 
brațul, cu min?cu, cu inima...

Ochii negri i se aburesc ca o 
părere : .„..Imi pare rău că n-a 
fost mai mult, s-o gust, s-o 
pipăi viața asta de student, e- 
vident nu s-a putui mai mult..." 
Dar privirea e flacără iar : „Ai, 
dacă se va aplica metoda meo 
din proiect Ion Vasile e 
perfect conștient de ‘aptul că 
obținerea diplome1 de inginer 
e o treaptă doar, că mina va 
fi mereu însetată de nou, de 
procedee moderne de extrac
ție și că aportul lui tot mai 
competent va fi, aricind, bine
venit. Atit adevăr poartă spuse
le lui cum că „e nemaipomenit 
de frumos să înveli mai depar
te... !“

...Nu peste multă 
șeful de brigadă Ion 
va fi inginer minier,
poate că tot atunci alți mineri 
vor porni, urmindu-i pilda, că
tre piscurile pe core el le-a a- 
tins și asto nu pentru ca să se 
oprească acolo...

vreme, 
Vasile

Dar

brie : Vânătoarea de vrăjitoa
re (25—27) ; Minerul : Asediul 
(25—28) : VULCAN : Săptă- 
mîna nebunilor (25—28); 
BÂKBATENI : Vrăjitorul (26— 
28); URIC ANI; Căpitanul 
Florian (26—27).

ÎNSEMNARE

„Amabilitate"
Viitorul drumurilor,

(Urmare din ur. 6 066)

Vulcan și autobaza nr. 3 l.T.A. 
Livezeni am constatat că aici 
lucrurile stau într-adevăr bine. 
Au fost luate din timp, cu ma
re operativitate și răspundere, 
măsurile ' necesare pentru ca 
transportul auto să se desfășoa
re in condiții normale în pe
rioada de iarnă.

★

din con- 
care 
toate în- 
măsurile 

desfășurarea

Acestea sânt citeva 
stat-ările făcute din 
zullă limpede că. nu 
treprinderile au luat 
necesare pentru 
transportului auto în cele mai 
bune condiții pe timp de iarnă.

Față de situația existentă se 
impune înfăptuirea urgentă a 
măsurilor stabilite în planurile 
operative, efectuarea reviziilor 
tehnice sezoniere, instruirea 
tuturor re aducători lor auto cu 
problemele circulației și ex
ploatării mașinilor pe timp de 
iarnă, asigurarea condițiilor de 
lucru in atelierele de întreține
re. dotarea tuturor mijloacelor 
de 
mecanic necesar, luarea 
măsuri teii nice de 
contra înghețului și 
mijloacelor pentru 
căilor de circulație.

Conducerile tehnico-adminis- 
tratjve trebuie să înțeleagă că 
numai acționînd în acest fel 
se pot preveni și înlătura o 
serie de greutăți pe care iarna 
le creează transportului auto.

IT-

transport cu echipamentul 
unor 

protejare 
asigurarea 
degajarea

Aflasem încă de pe băn
cile școlii despre duritatea 
metalelor. Nu mi-aș fi închi
puit insă, că metalele îm
prumută din duritatea lor și 
unor vinzători de la maga
zinul de desfacere a acestor 
produse, aflat in plin centrul 
orașului Petroșani. Acum 
m-am convins. Avind nevoie 
de niște cercuri pentru pu
tina de varză, un cetățean 
'respectabil din Isvroni s-a 
dus să le cumpere la maga
zinul cu pricina. Cind a au
zit despre ce-i vorba, vîn- 
zătoarea Ana Verciov i-a 
spus pe un ton care a îm-

prumutat cam mult din du
ritatea metalului:

— Cercurile se vind in 
curte. Mergeți și vă lăiați.

— Cum ? Să ne servim 
singuri ? a întrebat cumpă
rătorul nedumerit.

— Da, da, chiar așa.
Cuvintele următoare ale 

vinzătoarci (ne este jenă să 
Ie mai așlernem pe hîrtie) 
l-au uimit și mai mult pe 
cumpărător. Cert esLe că o- 
mul serios, cu timplcle ninse 
de ani, a făcut fețe, fețe de 
rușine renunțind la atît de 
multă amabilitate...

D. CRI ȘAN

DUMINICA 28 NOIEMBRIE

Podurile caselor, pe ca
re le am rezervat, ipote
tic, parkingurilor, vor con
stitui și ele un tampon a- 
custic. De asemenea, se știe 
din fizică faptul cu, ti-ebuind 
să ocolească piedicile aflate 
în cale, undele sonore slă
besc mult în intensitate. De 
aceea, șoselele de pe acope
rișuri ar putea avea pereți 
laterali care să reducă mult 
nivelul zgomotului. Calculele 
au arătat că în acest fel ni
velul zgomotului poale fi re
dus la 55 decibeli, adică mai 
puțin decît nivelul zgomo
tului existent astăzi pe stră
zile din centrul Londrei. Ex
perimental s-a demonstrat că 
în cazul cînd apartamentele 
ar avea geamurile descinse, 
nivelul zgomotelor din ca
mere ar fi cu 20 -decibeli mai 
mic decît cel

Adversarii 
acoperișurilor
strucția de drumuri invocă 
experiența drumurilor sus
pendate construite deja în 
diferite orașe și care produc 
destul de mult zgomot. Lor 
li se poate răspunde că, în 
primul rind, astfel de dru
muri nu au pereți laterali, 
iar pe de altă parte ele se 
află la nivelul sau sub ni
velul clădirilor vecine și nu 
deasupra lor, cum ar fi in 
cazul șoselelor de pe acope
rișuri.

Și nu numai 
zgomotul...

PROGRAMUL I : 6,00 Bu
letin de știri; 6,05 Concertul 
dimineții; 7,00 Radiojurnal; 
7,45 Avanpremieră cotidiană; 
8,00 Sumarul presei; 8,08 
Ilustrate muzicale; 9,00 Ora 
satului; 10,00 Radiomugazi-

nul femeilor; 10,30 Parada 
cîntecului; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Intîlnirc cu me
lodia populară și interpre
tul preferat; 12,00 De toate 
pentru toți; 13,00 Radiojur
nal. Sport; 13,15 Unda veselă; 
13,45 Sport și muzică; 1'6,15 
Muzică populară; 16,40 Gintă 
Ilona Moțica; 17,00 Serial 
radiofonic pentru tinerii as
cultători; 17,30 Estrada dumi
nicală; 19,00 Radiojurnal; 
19,15 Estrada duminicală 
(continuare); 20,00 Tableta de 
seară; 20,05 Estrada dumini
cală (continuare): 22,00 Ra
diojurnal; 22,10 Panoramic 
sportiv; 22,30 Orchestra Ray
mond Lcfcbre; 22,50 Moment 
poetic; 23,00 Meridiane me
lodii; 24,00 Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

din stradă, 
ideii folosirii 
pentru con-

Ar mai fi ceva. In pre
zent, lumea este foarte în
grijorată de gradul de po
luare a aerului din cauza 
numărului mare de vehicule 
cu motoare cu combustie in
ternă, care circulă în loca
lități. Ne putem imagina cit 
de mult s-ar reduce polua
rea aerului datorită vântului 
care ar împrăștia rapid no
rii de gaze emanați de ma
șini.

Desigur, la început nu poa
te fi vorba de trecerea to
tală a transporturilor rutie
re din orașe de pe sol pe 
acoperișuri. Acest lucru se 
poate, însă, realiza treptat, 
pe măsura construirii unor 
clădiri adecvate. Treptat, o 
dată cu apariția unor car
tiere noi, la construirea că
rora s-ar avea în vedere rea
lizarea unor șosele pe aco
perișuri, ele ar putea pre
lua o parte din transportul 
urban, cum ar fi. de exem
plu, cel de tranzit.

Desigur, deocamdată, pro
iectul pare irtopic, dar cine 
știe, poate că atunci cind se 
vor construi orașe noi, ar- 
hitecții și proiectanții își vor 
aminti de formula drumu
rilor peste locuințe și nu este 
exclus ca încă oamenii din 
generația acestui sfîrșil de 
secol să se plimbe cu auto
mobilul pe acoperișuri.

Bogdan I’AVELESCU 
(Va urma)

drumurile viitorului
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Recepție oferită 
de ambasadorul 

României la Pekin
PER IN

1.

rid Xurel Duma a oferit o re
cepție cu prilejul vizitei în 
R.P. Chineză a ministrului co
merțului exterior a! României, 
Cornel Burtică, care a semnat 
cu acest prilej protocolul pri
vind schimburile de mărfuri și 
plăti'c pe 1972 între cele două 
târ

La recepție, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, au luat parte Li 
Sicn-nien, vieepremier al Consi
liului de Stat, Pai Sian-kuo, 
ministrul comerțului exterior al 
R F. Chineze, și alte persoane 
oficiale.

-------♦
DESCHIDLRLA 

CONGRESULUI \L XXI-I.EA 
AL r.C. DIN CANADA

TORONTO 27 (Agerpres). — 
ta Toronto, s-a deschis, simbă- 
tă, Congresul al XXI-lea al 
Partidului Comunist din Cana
da. Pe ordinea de zî a congre
sului se află discutarea proiec
tului programului revizuit al 
partidului „Calea spre socialism 
(n Canada' și proiectului „De
clarației privind politica parti
dului' referitoare la tactica co
muniștilor canadieni în condi
țiile politice actuale. Raportul 
la Congres a fost prezentat de 
secretarul general al partidului. 
William Kashtan.

COMUNICAT COMUN
PEKIN 27 (Agerpres). — La 

încheierea vizitei in R. P. Chi
neză a delegației de partid și 
guvernamentale a R. D. Viet
nam, condusă de Fam Van 
Dong. 'membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam, 
primul ministru al R. D. Viet
nam, s-a dat publicității un co
municat comun in care se men
ționează că întâlnirile și con
vorbirile care au avut loc cu 
acest prilej au evidențiat pe 
deplin prietenia frățească și 
unitatea militantă dintre po
poarele chinez și vietnamez.

Convorbirile s-au referit la 
consolidarea relațiilor priete
nești și a cooperării dintre cele 
două țâri, la situația din Viet
nam și din Indochina, precum 
și la alte probleme internațio
nale de interes comun pentru 
ambele părți.

Partea vietnameză — se a- 
rată în comunicat — declară 
că poporul vietnamez este ho-

g

Rezoluție inițiata <lc România 
adoptată în unanimitate de 
Adunarea Generală a t'.X.li.

NEW YORK 27. — Corespon
dentul Agerpres, Constantin a- 
h xandroaic, transmite : Aduna
rea Generală a O.N.U. o adop
tai. in unanimitate, rezoluția 
inițiată dc România — „Situa
ția socială mondială i tineretul, 
problemele și necesitățile sale, 
participarea sa la dezvoltarea 
socială", i.arc a fost prezentată 
plenarei dc către Comitetul 
pentru problemele sociale al A- 
dunării Generale, după ce a- 
cesla u dezbătut și aprobat do
cumentul respectiv.

Rezoluția, pe a cărei listă dc 
coautori figurează numele u 23 
dc state, subliniază necesita
tea intensificării contribuției 
Națiunilor Unite și a agențiilor 
specializate la educarea tinere
tului în spiritul păcii, înțele
gerii reciproce, relațiilor prie
tenești și cooperării între po
poare. justiției sociale, demni
tății și valorii umane, precum 
și respectării drepturilor și li
bertăților fundamentale ale o-

mului. Adunarea Genera 
subliniază în document, 
secretarului general al Organi
zației Națiunilor Unite să con
sulte guvernele țărilor lumii 
asupra modului în care este 
transpusă în practică Declara
ția cu privire la educarea ti
neretului și promovarea în rin- 
durile tinerei generații a idea
lurilor de pace, respect reci
proc și dc înțelegere între po
poare.

In încheiere, rezoluția relevă 
că „Adunarea Generală a 
O.N.U. hotărăște să ia în con
siderație, cît mai curînd posi
bil. însă nu mai târziu dc cea 
de-a 28-a sesiune a sa, punc
tul. intitulat „Tineretul, educa
rea sa în spiritul respectului 
față de drepturile omului și 
libertățile sale fundamentale, 
problemele și nevoile sale șl 
participarea sa activă la dez
voltarea națională și coopera
rea internațională".

se

LUPTELE DE LA FRONTIERA
«-PAKISTANEZĂ

DELHI 27 (Agerpres). — Mi
nisterul Apărării al Indidi a 
făcut cunoscut, Intr-un comuni
cat dat publicității vineri sca
ra, la Delhi, câ trupe indiene 
au pătruns pentru a doua oară 
In cursul acestei săptămîni, pe 
teritoriul pakistanez, „în auto
apărare", spre a pune capăt 
unui atuc lansat de artileria 
pakistaneză asupra teritoriului 
indian. Agenția Associated 
Press precizează — citînd co
municatul menționat — că u- 
nitățile indiene au trecut fron
tiera dintre cele două țări in
tr-un punct situat la aproxima
tiv 125 kilometri nord de Cal
cutta.

Comunicatul informează, do 
asemenea, că forțele pakista
neze din orașul de frontiera 
Hilli au atacat trupele indiene, 
provocindu-le cele mai grele 
pierderi de la începutul cioc
nirilor.

KARACI 27 (Agerpres). — 
Președintele Pakistanului, ge
neralul Yahya Khan, a inter
zis vineri Partidul Național 
Awami și a ordonat aresta
rea unora dintre conducătorii 
săi, anunță 
Presse. Acest partid este, 
pă Liga 
mațiune 
Pakistan 
din luna

Astăzi, pe stadionul Repu
blicii din Capitală, in cadrul 
celei de-a Xl-a etape a cam
pionatului diviziei \ la fotbal, 
sc intilnesc cu Începere de la 
ora 11,110, echipele Rapid Bu
curești și Jiul Petroșani. Toi 
astăzi, pc stadionul din șoseaua 
Ștefan ccl Mare, sc dispută cil 
începere dc la aceeași oră, 
partida dintre Dinamo Bucu
rești și Crișul Oradea. In țară 
au loc următoarele intilniri : 
Universitatea Cluj — U. I. A.; 
Sport Club Bacău — C.l'.R. 
Cluj; Petrolul Ploiești — Uni
versitatea Craiova; Politehnica 
Iași — Steaua București; Stea
gul roșu Brașov — A.S.A. Tg. 
Mureș și F. C. Argeș — Farul 
Constanța.

primului campionat mondial de 
l< r.is al jucătorilor profesioniști, 
disputată intre celebrii jucători 
australieni Ken Rosewall și Rod 
Lavcr. Infirmlnd toate pronos
ticurile, carc-1 indicau pe Rod 
Lavcr marc favorit, Ken Ro* 
se wall a cîșligat în patru se
turi cu 0—4, 1— 6. " “ " “

In vlrstă dc 37 d< 
Roscwall este ccl 
jucător profesionist 
sub contract.

7—6, 7—6. 
e ani, Ken 
mai vechi 

de tenis

X

PE SCURT @ PE SCURT ® PE SCURT

© Cartierul general a! for
țelor navale ale N.A.T.O. pen
tru sectorul din sudul Euro
pei. din Malta, a fost închis 
vineri. informează agenția 
France Presse. Noul sediu u 
fost stabilit la Napoli.

CHINO-VIETNAMEZ
tărît să promoveze lupta pe 
fronturile militar, politic și di
plomatic, să infrîngă planul im
perialist american de „vielna- 
mizare" a războiului, să elibe
reze Sudul, să apere și să con
struiască un nord socialist, să 
treacă la reunificarea pașnică 
a țării. Reafirmîndu-se spriji
nul R. P. Chineze față de po
porul vietnamez și celelalte po
poare din Indochina în lupta 
lor împotriva agresiunii ame
ricane. pentru salvare națio
nală, se relevă că aceasta con
stituie politica stabilită și de 
nezdruncinat a P.C. Chinez și 
a guvernului chinez.

Cele două părți subliniază în 
unanimitate — se arată 
cheierea comunicatului 
războiul din Indochina 
provocat de intervenția 
și va lua sfîrșit numai cînd 
Statele Unite vor înceta agre
siunea lor și orice amestec în 
țările Indochinei.

© Piloni Pcnhul a fost, in 
mai multe rinduri, bombar
dat cu tunuri și mortiere în 
noaptea de vineri spre simbă- 
tă, forțele patriotice continu- 
înd, in cursul zilei, presiuni
le asupra periferiilor capita
lei — anunță agenția Asso
ciated Press. Agenția infor
mează că forțele de rezisten
ță au lansat atacuri asupra 
pozițiilor deținute de trupele 
lonnoliste in localitatea Bck 
Chan, la 17 kilometri vest de 
centrul Pnom Penhului, pe 
șoseaua nr. 4 in localitatea 
Preah Prasap, situată la 25 
kilometri nord-est de capitală.

© Vineri, încă două batalioa
ne saigoneze au pătruns pe te
ritoriul cambodgian, anunță din 
Saigon corespondentul ziarului 
.,New York Daily News'. In fe
lul acesta, numărul soldaților 
saigonezi care operează în Cam- 
bodgia se ridică la 45 000.

© In cursul lunii trecute, 
a 

al ți 
nu- 
de-

Biroul suedez al muncii 
înregistrat ca șomeri 
7 600 muncitori. In prezent, 
mărul șomerilor din Suedia 
pășește cifra de 71 000.

DIN PRESA STRĂINĂ

în în-
— că 
a fost 
S.U.A.

© Senatul chilian a aprobat 
proiectul de lege care acordă 
personalitate juridică organiza
ției sindicale Centrala Unică 
a Muncitorilor (C.U.T.), sindi
catelor, federațiilor și confede
rațiilor care îi sînt afiliate. 
Proiectul a fost prezentat Con
gresului spre aprobare de către 
președintele Salvador Allende.

© Președintele R.S.F. Iugos
lavia, Iosip Broz Tito, l-a pri
mit pe Erhard Eppler, minis
trul cooperării economice al 
R.F. a Germaniei, care se află 
într-o vizită la Belgrad.

A warn i, 
politică 
de la 
martie

agenția France 
du- 

a doua for- 
interzisă în 
evenimentele 
a.c.

★

KARACI 27 (Agerpres). — 
Postul de radio Karaci. citat 
de agenția Reuter, a anunțat 
vineri, că toate trupele indiene 
au fost respinse din regiunea 
de frontieră Hilli, unde lansa
seră joi un nou atac, și că pos
tul de frontieră Naubara, ocu
pat cu două zile în urmă de 
unități indiene, a fost recu
cerit de forțele pakistaneze. 
Forțele indiene — se afirmă 
la Rawalpindi — au fost, de 
asemenea, respinse din distric
tul Bclonia, unde au înregis
trat pierderi grele. Postul de 
radio a informat, totodată, că 
luptele continuă în districtele 
Belonia și Chaugacha, din a- 
propiere de orașul Jessore.

★

BERNA 27 (Agerpres). — Gu
vernul elvețian și-a oferit din 
nou „bunele oficii'* pentru so
luționarea crizei intervenite în 
relațiile dintre India și Pakis
tan, anunță un comunicat al 
Consiliului Federal, dat publi
cității la Berna.

★

X

VARȘOVIA _27 (Agerpres). — 
„Cupa Sileziei", competiție in
ternational feminină de hand
bal desfășurată la Katowice, a 
fost cîștigată de selecționata 
Ungariei, care în meciul deci
siv a întrecut cu scorul de 
19—11 (8—6) formația Poloniei. 
Cea mai bună jucătoare din 
echipa învingătoare a fost Ta
kacs (6 goluri). Intr-un alt joc, 
selecționata secundă a Poloniei 
a dispus cu 19—15 (8—8) de 
echipa Bulgariei.

CASABLANCA 27 (Agerpres).
— La Casablanca sc desfășoa
ră întrecerile campionatelor in
ternaționale de tenis ale Ma
rocului, la care participă ju
cători din mai multe țări ale 
lumii printre care și românul 
Ion Țlriac.

In optimile dc finală ale pro
bei dc simplu bărbați, Ion Ți- 
riac l-a întîlnit pe americanul 
Perry pe care l-a învins In 
două seturi cu 6—2, 6—3. Alte 
rezultate : Kukal (Cehoslovacia)
— Hombcrgcn (Belgia) 12—10,
5— 7, 6—3; Battrick (Anglia) — 
Spcar (Iugoslavia) 4—6, 6—2,
6— 2. Tenismanul vest-german 
Elschcnbroich s-a calificat prin 
ncprczentarca englezului Paish.

Uzat 320,7 puncte, fiind urmați 
In clasament dc compairioții 
lor Ludmila Smirnova — An
drei Suraikin cu 320.2 puncte 
și Galina Karelina — Gheorglii 
Proskurin cu 315,0 puncte. Din 
cauza îmbolnăvirii Iul Aleksei 
Ulanov, cuplul Irina Rodniiyi 
— Aleksei Ulanov nu a mai 
luat parte la ultima fază u 
concursului.

In proba masculină, după e- 
xecutarea a 5 figuri obligato* 
• li, continuă să conducă pati
natorul sovietic Scrghei Celve- 
ruhln cu 510,8 puncte.

X

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
Turneul internațional de șah do 
Iu Moscova a continual cu dis
putarea partidelor din runda a 
3-a. După Infrîngcrca suferită 
în fața campionului

X

. mondial
Boris Spasski, marele maestru 
român Florin Gheorghiu a ju
cat cu albele împotriva fostu
lui campion al lumii, Mihail 
Tal. Partida a avut o desfășu
rare liniștită și s-a terminat re
miză. Marele maestru islandcz 
Olaffson, care începuse bine a 
cest turneu, a pierdut (cu pie
sele albe) ia Hort, in timp cu 
Tukmakov (cu negrele) l-a în
vins pe Parma.

X

MONTEVIDEO 27 (Agerpres). 
— Forurile de specialitate din 
Uruguay au anunțat că primul 
meci al finalei „Cupei inter
continentale1* la fotbal, dintre 
echipele Nacional Montevideo 
și Panathinaikos Atena, se va 
disputa la 15 decembrie la A- 
tena.

In cazul cînd cele două jocuri 
nu vor putea decide pe cîști- 
gătoarea trofeului, cele două c- 
chipe au căzut de acord să 
dispute un al treilea joc pc 
teren neutru.

După cum se știe, formația 
Panathinaikos Atena înlocuieș
te în această finală echipa A- 
jax Amsterdam, cîștigătoarca 
„Cupei campionilor europeni". 
Clubul olandez a refuzat (din 
motive de „calendar") să sus
țină acest tradițional meci.

BUENOS AIRES 27 (Agcr- 
pres). — Cuplul româno-iugo- 
slav IIie Năstasc — Zeliko Fra- 
nulovici s-a calificat în finala 
probei de dublu bărbați din ca
drul turneului internațional dc 
tenis de la Buenos Aires. In 
semifinale, ci au eliminat cu 
6—2, 6—2 perechea Patricio Ro- 
driguez (Chile) — Eduardo Zu- 
lcta (Ecuador).

In sferturile dc finală ale 
probei dc simplu, Stan Smith 
l-a învins cu 6-2, 6-4, 6-4 pe ar
gentinianul Roberto Aubonc. In 
urma calificării în scmifinalclo 
concursului, tenismanul ameri
can și-a asigurat punctajul ne
cesar cîștigării „Marelui premiu 
Fill". De asemenea, românul 
Ilie Nâstasc (calificat și el în 
semifinale) nu mai poate pier
de locul doi.

X

X

NEW YORK 27 (Agerpres). - 
Fostul campion mondial de box 
la categoria grea, americanul 
de culoare Floyd Patterson, l-a 
învins prin K.O. în repriza a 
6-a pe Charles Harris (S.U.Aj. 

X
Boxerul, francez Roger Me- 

netrey și-a păstrat titlul d<- 
campion european la categoria 
semimijlocie, învingîndu-1 prin 
abandon în rundul 13, pe ita
lianul Silvano Bertini. Meciul 

Elveția, la Gc-
lianul Silvano 
s-a disputat în 
neva.

X

Mișcări sociale 
în Spania

ca
de 

ca
de

(„Relazioni inter nazionali“)
încă o dată, in aceste ul

time luni, Spania a fost tea
trul unor agitații sociale 
re și-au avut punctele 
sprijin în două regiuni 
racterizate prin tradiție
mișcări populare — Asturia 
și Catalonia. In Asturia, 
muncitorii firmei de stat
„Empresa Nacional Hulleras 
del Norte' (Hunosa) s-au
declarat în grevă pentru îm
bunătățirea condițiilor lor de 
viață. Este vorba de o creș
tere a luptei revendicative, la 
care au participat circa 
10 000 de muncitori, în spe
cial cei din zonele Malon, 
Sama-Siero și Caudal. Sîr.t 
nume ale unor centre minie
re deja cunoscute deoarece, 
în acest secol, s-au situat în 
fruntea mișcărilor sindicale 
de protest. In sprijinul cere
rilor minerilor de la Hunosa, 
s-au ridicat sute de lucrători 
de la firme particulare, pre
cum „Construcciones Tras- 
con* și altele. Reacția patro
natului s-a materializat în 
suspendarea salariilor pentru 
cîteva mii de lucrători.

In Catalonia, episodul prin
cipal s-a consumat la Bar
celona. La 18 octombrie, cî
teva mii de muncitori de la 
..SEAT", cea mai mare fabri
că de automobile din țară, 
au oprit lucrul în semn de 
solidaritate cu tovarășii lor

g concediați, pe care compania 
g a refuzat să-i reprimească 
g sau să-i plătească, contrar 
g deciziilor autorităților judiei- 
B are, la care s-au adresat cei 
g interesați. Muncitorii nu s-au 
g limitat la încetarea lucrului. 
§ ci au ocupat clădirile între- 
g prinderii. Atunci, patronii 
g „SEAT"-ului au cerut inter- 
g venția poliției. Aceasta s-a 
g prozenlat la porțile fabricii, 
g încercînd să-i oblige pe cei 
g dinăuntru se reia lucrul, 
g După refuzul lor, poliția a 
g intrat cu forța în interiorul 
g fabricii, dind naștere la o 
g ciocnire între agenți și mun-

citori. Cițiva polițiști au fă
cut uz și de arme de foc. 
S-au înregistrat mai muiți 
grav răniți.

La Barcelona, studenții, 
muncitorii de la aceeași fir
mă „SEAT" și de la alte în
treprinderi au organizat ma
nifestații în centrul orașului, 
scar.dind lozinci împotriva 
regimului și distribuind ma
nifeste care chemau la de
mocratizarea vieții interne a 
țârii. Au avut loc ciocniri 
cu forțele de poliție, care au 
arestat mai muiți demon
stranți. Incidentele au conti
nuat zile în șir. Conducerea 
„SEAT“-ului și guvernatorul 
civil al orașului au „rezolvat" 
greva în felul lor, anunțînd 
închiderea fabricilor pentru 
„motive de securitate". Dar 
muncitorii și-au continuat 
acțiunile de protest.

Pentru a completa cadrul, 
trebuie amintită neliniștea 
care domnește în alte regiuni 
ale Spaniei, datorită, fie creș
terii șomajului, fie excesivei 
majorări a prețurilor. At
mosfera a devenit încordată 
in special in Andaluzia, Cor
doba -Și Sevilla, unde între
prinderile de dimensiuni 
mici și mijlocii au fost con
struise să-și reducă persona
lul și orele de lucru, nelip
sind nici cazurile de închi
deri definitive.

Organele oficioase ale sin
dicatelor regimului, Pueblo" 
și .Arriba", au susținut că 
Organizația națională sindi
cală. legată de falangă și re
prezentată în guvern prin- 
tr-un ministru, constituie 
mijlocul cei mai eficient de 
luptă al muncitorilor. Ade
vărul este însă altul. Sin
dicatele oficiale nu se bucu
ră de popularitate și masele 
muncitoare le-au contrapus 
propriile „comisii muncito
rești" care activează în ilega
litate și tind să devină ade
văratele organe reprezentati
ve in fabrici.
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© Ministrul sănătății al Re
publicii Socialiste România, dr. 
Dan Enăchescu, și omologul său 
polonez, dr. Jan Kostrzewski, 
au semnat, sîmbătă, la Varșo
via un plan de colaborare care 
prevede continuarea și diversifi
carea colaborării dintre cele 
două instituții în domeniul să
nătății publice, al științelor me
dicale și asistenței sociale, 
schimburi de specialiști și do
cumentație, efectuarea unor cer
cetări de interes comun.

© La Bonn s-a încheiat în
trevederea între Michael Kohl, 
secretar de stat la Consiliul de 
Miniștri al R.D.G., și Egon Bahr. 
secretar de stat la Cancelaria 
Federală a RF.G. Agenția ADN 
apreciază că în cursul convorbi
rilor au fost obținute progrese 
esențiale.

Următoarea întrevedere va a- 
vea loc la Berlin, la 1 decem
brie.

NOUAKCHOTT 27 (Agerpres). 
— Președintele în exercițiu al 
Organizației Unității Africane. 
Moktar Ould Daddah, a adresat 
președintelui Pakistanului, Ya
hya Khan, și primului minis
tru al Tndiei, Indira Gandhi, 
un mesaj în care, în numele 
guvernelor șl popoarelor afri
cane, lansează un apel la înce
tarea luptelor de la granița din
tre cele două țări. Interesele 
păcii, menționează mesajul, pen
tru care națiunile din Africa Și 
Asia au acționat neîncetat, so
licită, mai mult ca oricînd, bu
na înțelegere între popoarele 
lumii a treia.

X

NEW YORK 27 (Agerpres). — 
Peste 7 000 de spectatori au ur
mărit la „Memorial Audito
rium" din Dallas (Texas) finala

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
Proba de perechi din cadrul 
concursului internațional de pa
tinaj artistic de la Moscova s-a 
încheiat cu victoria campionilor 
olimpici Ludmila Belousova — 
Oleg Protopopov. Ei au tota-

GOTEBORG 2" r.
— Proba feminină pe echipe, 
din cadrul campionatelor inter
naționale de tenis de masă ale 
Scandinavici, a fost cîștigată de 
reprezentativa R. P. Chineze, 
care a întrecut în finală cu 
3—0 selecționata Ungariei.

In competiția masculină, pe 
primul Ioc s-a clasat echipa 
Suediei, învingătoare cu 3—0 în 
fața formației R. P. Chineze.

(Agerpres)

27 (Agerpres),

Plenara C.C. al P.P.R.M.
ULAN BATOR 27 (Agci- 

pres). — La 27 noiembrie, la 
Ulan Bator s-a deschis ple
nara C.C. al Partidului Po
pular Revoluționar Mongol. 
Jumjaaghiin Țedenbal, prim- 
secretar al Comitetului Cen
tral al partidului, președintele

Consiliului de Miniștri al 
R.P. Mongole, a prezentat in
formarea Biroului Politic al 
C.C. al P.P.R.M. : „Cu privire 
Ia unele probleme’ legate de 
înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului*.

MONTEVIDEO 27 (Agerpres). 
— Campania în vederea ale
gerilor ce vor avea loc astăzi, 
duminică, în Uruguay s-a în
cheiat oficial. Aproximativ un 
milion și jumătate de alegă
tori sînt chemați în fața ur
nelor pentru a desemna pe 
viitorul președinte al țării și 
pe cei 30 de senatori și 99 de 
deputați ce vor alcătui noul 
parlament. Vor fi aleși, de_a- 
semenea, primarii a 19 orașe, 
precum și membrii Consiliilor 
municipale.

Pentru prima oară în istoria

Nouth

-W.WAVAV

© La Cairo au început con
vorbirile între președintele So
maliei, Mohamed Siad Barre, a- 
flat într-o vizită oficială în Re
publica Arabă Egipt, și șeful 
statului egiptean, Anwar Sa
dat. In cadrul convorbirilor sint 
abordate probleme privind rela
țiile bilaterale, situația din O- 
rientul Apropiat și probleme a- 
fricane — anunță agenția Reu-

O La Cairo s-au deschis sîmbătâ lucrările reuniunii 
Consiliului arab al apărării, la care participă miniștri de 
externe, ai apărării, șefi de stat major din țările membre 
ale Ligii Arabe, precum și o delegație a Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei. (Delegația iordaniană la confe
rință este condusă de premierul Wasfi Tall).

In cadrul ședinței de sîmbătă, participanții au exami
nat un raport asupra situației din Orientul Apropiat.

A

Intîlnire Fam Van Dong-

PEKIN 27 (Agerpres). — Sîm- 
bătă, primul ministru al R.D. 
Vietnam, Fam Van Dong, a a- 
vut o întâlnire cu Penn Nouth, 
primul ministru al Guvernului 
Regal de Unitate Națională al

Cambodgiei și președinte al Bi
roului Politic al F.U.N.K.

In aceeași zi, Fam Van Dong 
a părăsit R.P. Chineză — unde 
a efectuat o vizită de prietenie, 
— întoreîndu-se la Hanoi.

r
(Urmare din nr. 6866)

Remarca acestei personali
tăți de frunte a mișcărilor 
de eliberare națională din 
coloniile portugheze este deo
sebit de important, deoare
ce vine să sublinieze, pe 
lingă rezistența îndelungată 
pe care popoarele autohtone 
au opus-o colonialiștilor, și 
un adevăr în legătură cu 
pretențiile nejustificatc ale 
Lisabonei de a considera a- 
ceste teritorii 
componentă a 
tughez.

cu competențe limitate" — 
sînt numai cîteva din noțiu
nile pe care ideologii colo
nialismului portughez le-au 
pus in circulație, în încerca
rea inabilă de a justifica 
dominația acestuia în Africa. 
Dar, în condițilc in care, po
trivit constatării lui Marceli
no Dos Santos, popoarele din

șefilor de stat și de guverne 
din țările membre ale Orga
nizației Unității Africane, 
problema fundamentală care 
se pune in legătură cu An
gola, Mozambicul și Guincca- 
Bissau nu este aceea a rasis
mului, ci mai curind „a pre
tinsei existențe a Portugaliei 
în Africa". „Chiar dacă ega-

ințele economice, iar, înainte 
de toate, bunul simț. Nici le
gislația, nici edictele arbitra
re, nu pot să se opună mer
sului înainte al istorici".

De remarcat că, deși — 
sub presiunea opiniei publice 
internaționale — Portugalia 
a adoptat, în ultimii ani, u- 
ncle măsuri care au dus la o

drept parte 
statului por-
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1 Ca și în atitea alte cazuri, 
ficțiunile juridice și „argu
mentele** prin care Lisabona 
caută să justifice refuzul ei 
de a recunoaște dreptul la 
autodeterminare al popoare
lor din Angola, Mozambic și 
Guineea-Bissau reflectă im
pulsurile secrete și interesele 
dintotdeauna ale colonialiști
lor : visul de „mărire" și bo
gățiile. Dominație colonială 
îndelungată, „egalitarism" ra
sial, societate „multirasială" 
în sinul aceluiași stat (por
tughez), „provincii de peste 
mări", „regimuri autonome

\
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Angola, Mozambic și 
ncea-Bissau au opus secole 
de-a rindul o rezistență dîrză 
colonialiștilor și s-au bucu
rat, în tot acest răstimp, de 
o autonomie distinctă, este 
clar că tentativa Lisabonei 
de a integra, din punct de 
vedere politic și 
acesle teritorii nu are nici 
un temei justificativ. Pe de 
altă parte, așa cum se subli
niază in Manifestul asupra 
Africii australe, adoptat in 
septembrie 1969 de Adunarea

economic,

litatea rasială ar exista, de
clara reprezentantul Ceylo
nului in cadrul unei dezba
teri a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. asupra teri
toriilor portugheze neautono
me, ceea ce, de altfel, e^tc 
dezmințit de fapte, domina
ția forțată a unui popor asu
pra altuia este inacceptabilă. 
Nici un amendament la Con
stituția portugheză nu ar fi 
de natură să schimbe cu ni
mic ceea ce ne învață istoria, 
geografia, antropologia și ști-

schimbare parțială a situa
ției din coloniile sale afri
cane, ea nu a recunoscut 
niciodată și nu a răspuns as
pirațiilor fundamentale ale a- 
cestor popoare: libertatea și 
independența națională.

In ce privește bogățiile 
imense ale Angolei și Mo- 
zambicului, situația strategi
că a Guineei-Bissau, comen
tatorii apreciază in unanimi
tate că ele constituie, dc fapt, 
miza cea mai importanta a 
războiului pe care îl duce

Portugalia in sudul Africii. 
„Ani de zile, scria ziarul en
glez „The Guardian", visul 
lui Salazar era ca zăcămin
tele bogate în petrol și mi
nereu dc fier din Angola și 
Mozambic, precum și energia 
hidroelectrică, care ar putea 
fi dezvoltată și vindută A- 
fricii de sud, să poată, în 
cele din urmă, transforma 
Portugalia intr-o țară prospe
ră". Iar succesorul lui Sala
zar, Marcello Caetano, care 
este și creatorul vechii ideo
logii coloniale portugheze, 
declara, la scurtă vreme du
pă venirea sa in fruntea gu
vernului de la Lisabona: 
„Datorită provinciilor africa
ne, Portugalia va deveni cu
rind una din cele mai mari 
națiuni din lume".

Pentru observatorii poli
tici este ccl puțin curioasă 
această dorință, cam donqui- 
jotescă, a regimului portu
ghez, de a „crea o mare na
țiune" pe seama frustrării 
aspirațiilor la libertate și 
independență națională ale 
popoarelor din Angola, Mo
zambic și Guinceu-Bissau, pe 
scama exploatării bogățiilor 
lor naționale.

(Va urma) J

țării participă în alegeri cu 
candidați proprii, alături de 
partidele tradiționale Blanco și 
Colorado, o coaliție a forțelor 
de stînga Frente Amplio. In 
actuala confruntare electorală, 
pentru funcția prezidențială au 
fost prezentați 11 candidați — 
șapte din partea partidului de 
guvernămînt Colorado, doi ai 
partidului Blanco, unul din 
partea fracțiunii dizidente ra
dical creștine și unul reprezen- 
tînd Frente Amplio. Agenția 
United Press International a- 
preciază că șansele vor fi dis
putate insă între Liber Seregni, 
candidatul coaliției Frente Am
plio, pe de o parte, și actualul 
președinte Jorge Pacheco Areco 
sau candidatul desemnat de el, 
ministrul agriculturii, Juan Ma
ria Bordaberry, pe dc altă 
parte.

Intrucît în forma sa actuală 
constituția interzice șefului sta
tului să-și reînnoiască manda
tul, concomitent cu aceste ale
geri va avea loc și referendu
mul pentru amendarea consti
tuției, fapt ce va face ca nu
mărătoarea voturilcz să încea
pă cu buletinele întrunite do 
Areco. Aprobarea amendamen
tului constituțional este apre
ciată de agenția U.P.I. ca im
probabilă, deoarece ar trebui 
întrunite jumătate plus unu 
din voturile exprimate.

Candidatul coaliției forțelor 
de stingă, Liber Seregni se 
bucură de sprijinul unor largi 
pături sociale și partide poli
tice ce compun Frente Amplio 
— comuniștii, socialiștii, demo- 
crat-creștinii, dizidenții din 
partidele Colorado și Blanco, 
alte grupări cu orientare de 
stînga. Programul electoral al 
frontului conține un larg evan
tai de reforme structurale, co 
ar permite depășirea actualului 
impas economic și ar asigura 
dezvoltarea independentă a 
țării.
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