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TINERII MINERI
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subteran

pentru zilele de 13 și 14 decembrie
III

de
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echipei 
că nici

se 
de 
de 
că

vor avea mai mult timp 
pentru instruire, cultu-

în căutarea unui 
propriu

Discuție consemnată de
1. DUBEK

beneficiari si realizatori,

studenții de la secția Filo
zofie, anul II și anul 
Etică. Cursurile vor avea loc 
in sălile cabinetului
partid. Studenții din anul III 
Filozofie, in aceeași zi și oră 
la Școala generală nr. 1 Pe
troșani.

?lc Văii Jiului con- 
uscă la redacție noi 

«ti despre faptele dc 
rc colectivele cx- 
:ctoarclor șl lutu- 

*re dau cor
le al reuși- 

•orii programului dc 
ore în subteran. O 
o aduc în acest 

realizările minerilor dc 
ii și Dilja din ziua dc 
ibric. Colectivul nunc- 
la Lupeni. care zi de 

zi își onorează obligațiile dc 
plan cu depășiri într-un ritm 
dc peste 300 tone dc cărbune, 
a reușit ca în bilanțul activi
tății pe 9 decembrie să înscrie 
extragerea din adincuri a unui 
volum dc producție de peste 
6100 »onc cărbune brut — cu 
315 tone mai mult decît pre
vederile planului, și cu o pro
ductivitate a muncii de 1,923 
tone'post reprezentînd o de
pășire a indicatorului planifi
cat pe exploatare de 53 kg/post. 
Sectoarele VII. VI. V și I au 
contribuit la acest nou și fru
mos succes cu cantități de căr
bune între 26—170 tone date 
suplimentar din abataje.

Și I i mina Dîlja, ziua de 9 
decembrie a fost bogată în roa
de. Organizînd producția și 
munca la înălțimea cerințelor 
regimului redus dc lucru, mi-

r
ror brigăzilor rmruci 
fificatul dc 
tei introduc 
lucru dc 6 
confirma: 
sens și 
la Lupe
9 decerni 
rilor de

ncrii și cadrele tehnice din a 
cest colectiv au trimis la ziuă 
aproape 2 000 tone de cărbune, 
cu o depășire a sarcinii dc plan 
dc 22 tone. Deosebit dc pozi
tivă a fost activitatea sectoru
lui 1 .d minei, condus de in
ginerul Nistor Ciuta. Din a- 
batajclc acestui sector au fost 
date peste plan 119 tone de 
cărbune asigurînd îndeplinirea 
și depășirea planului zilnic pe 
exploatare. Avînd un sprijin 
permanent și eficient din par
tea artificierului Remus Pop. a 
maistrului miner principal Tu
dor Zaharescu și a inginerului 
Aurel Amzcr. majoritatea bri
găzilor din abatajele cameră 
ale sectorului I au obținut re
zultate bune în muncă. Brigada 
de mineri condusă de comu
nistul Ion Andrcica a extras 
din abatajul său 1 200 tone de 
cărbune în perioada 1—9 de
cembrie, cu o depășire de 100 
tone iar brigada lui Petru Mo- 
locea, 1 250 tone, cu o depă
șire tot dc 100 de tone. O pro
ducție dc 1302 tone cărbune 
au dat în aceeași perioadă și 
minerii din brigada condusă de 
Sigismund Dane, reușind să 
obțină un spor dc 173 tone pes
te sarcina planificată, pe sea
ma unui randament care între
ce cu 1,2 tone pe post nivelul 
planificat (8 tone pe post).

avut loc în 
dc constitui- 
științific al 

Institutului dc științe politice 
și de studiere a problemei na
ționale al Academiei de Științe 
Sociale și Politice a Republicii 
Socialiste România.

Au luat parte Miron Constan- 
tincscu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Academiei 
de Științe Sociale și Politice, 
membri ai C.C. al P.C.R., mi
niștri, activiști de partid, mem
bri de partid cu stagiu din ile
galitate, cercetători, cadre di
dactice din învățămînlul su
perior, ziariști.

Directorul institutului. Con
stantin Vlad, vicepreședinte al 
Academici de Științe Sociale 
și Politice, a prezentat o in
formare privind organizarea 
noii instituții de cercetare ști
ințifică și rolul său în înfăptu
irea sarcinilor trasate dc partid

scara, a
Capitală adunarea 
rc a Consiliului

pentru Îmbunătățirea activită 
ții ideologice, ridicarea nive
lului general al cunoașterii și 
educației socialiste a maselor, 
pentru așezarea relațiilor din 
societatea noastră pe baza prin
cipiilor eticii și echității so
cialiste.

Conform indicațiilor conduce
rii partidului, Institutul de ști
ințe politice și de studiere a 
problemei naționale își propu
ne să cerceteze probleme de 
mare importanță privind evolu
ția și rolul națiunii, dezvolta
rea naționalităților, fenomene 
politice cum sînt i lupta de 
clasă și procesul revoluționar 
mondial, partide politice, sta
tul și democrația, evoluția re
lațiilor internaționale.

In încheierea adunării, parti- 
cipanții au trimis o telegramă 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovară
șului Nicolae C'caușescu.

(Agerprcs)
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E. M. Dilja.
După ieșirea din șut, 

încă un schimb de pă
reri între șeful sectoru
lui 5, inginerul Traian 
Codreanu și șeful de 
schimb Iuliu Rafai din 
brigada condusă de Le- 
voi Gabor.

Brațele puternice ce diri
jează ciocanele de abataj în
fipte in stratul de diamante 
negre slăbesc pentru un mo
ment încordarea. Dar numai 
pentru o clipă. Apoi cărbu
nele de un negru lucitor își 
reia rostogolirea pc transpor
tor continuîndu-și drumul 
spre lumină. Șeful de briga
dă ION PORCA, din abata
jul cameră 122 al primului 
sector de la E. M. Lonea, co
ordonează mișcările rapide 
ale ortacilor, indică succe
siunea operațiunilor. Șeful de 
schimb NICOLAE l UNGV, 
sau minerul GHEORGHE 
ALUNGA, sau oricare altul 
ascultă cu atenție, respectind 
întocmai indicațiile aceluia 
care de mult timp ii con
duce in bătălia aspră din 
adincuri...

Timpul s-a scurs cu repe
ziciune și prezența 
de revizie aproape 
nu este remarcată.

Primul schimb al 
terminase. Cele 6 
muncă au trecut uimitor 
repede. „Ce-i băieți, mai 
nu vă vine a crede, inter
vine cu un ton glumeț mă
surătorul de gaze CONSTAN
TIN BENGUȘ. Haideți mai 
lăsați-ne și pe noi că voi 
v-ați făcut datoria*. Intr-a- 

ortacii din primul

schimb își făcuseră cu cinste 
datoria de a răpi adincurilor 
cărbunele. Și cei ai lui Porca 
și cei ai lui Marin Ciubăr 
sau ai lui Dionisie Policiuc 
unde se lucrează pe 4 schim
buri productive. „Dacă am a- 
vea mai mulți oameni, am 
putea generaliza și în secto
rul I problema aceasta cu 
toate cele 4 schimburi de 
producție, ne spunea ing.

din timpul de lucru anterior 
se realizează aceeași produc
ție, sau poate chiar mai mult. 
„Noi nu am avut greutăți cu 
introducerea noului program, 
ne mărturisea șeful de sec
tor. Am întocmit de la bun 
început un plan amănunțit, 
cu sarcini precise pentru fie
care om, pentru fiecare u- 
tilaj, pentru fiecare minut".

Din discuțiile purtate

Vineri, a avut loc ședința 
Consiliului Național al Radio- 
tclcviziunii Române. Consiliul 
a ascultat darea dc scamă pre
zentată de tovarășul Mihail 
Sion Bujor, președintele Comi
tetului de Stat al Radiodifuzi
unii și Televiziunii, cu privire 
la activitatea desfășurată dc 
instituție In ultima perioadQ, în 
vederea îndeplinirii sarcinilor 
rezultate din programul ideolo
gic al partidului, din hoUirîri- 
le plenarei C.C. al P.C.R din 
3—5 noiembrie a.c.

Consiliul a analizat Proiectul 
noii scheme — program al Te
leviziunii Române privind Ex
tinderea programului I în cursul 
dimineții și sporirea orelor în 
cursul după-amiezii și genera
lizarea programului II de tele
viziune în toate zilele sâptăml- 
nii. Proiectul schemei program 
urmărește concretizarea în e- 
misiuni noi a sarcinilor spo
rite ce revin televiziunii în ac
tivitatea consacrată lărgirii o- 
rizontului dc cunoaștere al te
lespectatorilor. educației socia
liste a maselor. dezvoltării 
contribuției televiziunii la ac
tivitatea generală a partidului 
dc introducere In viața socială 
a principiilor eticii și echită
ții socialiste.

In încheiere, a luat cuvîntul 
tovarășul Dumitru
membru al Comitetului 
tiv, secretar al C.C. al 
președintele Consiliului 
nai al Radiotclevizlunii 
ne.

Popescu,
Execu-
P.C.R., 
Națio- 
Româ-

ex-

zilei
ore

Cam 
frig 

astăzi...

ȘTEFAN ROBU, șeful de sec
tor. Așa insă trebuie să ne 
mulțumim cu experimentarea 
la numai două abataje. Unul 
din ele — 102 — înainte dă
dea cca. 150 de „pline* in 
trei schimburi. In patru 
schimburi se dau acum 200 
de pline. Se pare insa că nici 
sistemul cu 3 schimburi pro
ductive și un schimb de re
vizie nu impietează cu nimic 
ritmul producției zilnice. 
Dimpotrivă, un simplu cal
cul matematic reliefează fap
tul că in numai 75 la sută

mineri, cu maiștri, cu ingi
neri, am reușit să desprin
dem, așa cum bine o numea 
unul din membrii brigăzii 
lui Marin Ciubăr: „cheia suc
cesului* — disciplina. Dacă 
nu ar fi existat acest funda
ment al succeselor, impus de 
însăși noul program, totul ar 
fi mers mai greu". Oamenii 
au înțeles bine necesitatea 
întăririi disciplinei. Chiar sta
rea lor fizică — mult mai 
odihniți — le-a permis acest 
lucru, replica ing. Robu. Am 
fost ajutați foarte mult de

comitetul de partid al minei. 
Desfășurindu-se o intensa ac
tivitate politică cu oamenii, 
fie in grup, jie prin discuții 
cu fiecare miner in parte, am 
reunit să convingem minerii 
că măsura adoptată de partid 
este numai și numai in fo
losul lor. Au existat temeri 
in legătură cu imposibilita
tea realizării planului, în 
mod special acolo unde nu
mai 3 schimburi dau cărbu
ne. A fost însă rindul celor 
ce răspund de aprovizionare, 
de revizii, să spulbere șj'a- 
ceste temeri"...

Schimbul II, schimb de re
vizie la sectorul 1 al minei 
Lonea, și-a intrat de-a bine- 
lea in atribuții. Operațiile de 
revizie se execută cu exac
titate. Remedierile ce se im
pun primesc certificatul de 
garanție al acelorași „meș
teri" pricepuți, ce pînă mai 
ieri erau nevoiți să se „stre
coare" printre ortacii ce dă
deau cărbune. Pe comunistul 
FRANCISK BENCEAK. și a- 
jutorul său DUMITRU MA- 
RIONI i-am surprins în ace
lași abataj 122.

Cu planul anual îndeplinit

Sarcinile multiple care revin 
colectivului de lucrători ferovi
ari al Reviziei dc vagoane CFR 
Petroșani privind executarea 
unor reparații de bună calita
te și in timp redus — pentru 
evitarea staționării 
vagoanelor 
nent în ; 
membri ai 
tot cursul 
colectiv nu 
gon defect 
termenului de garanție.

In perioada trecută din acest 
an. colectivul respectiv a re
parat 3279 vagoane de marfă 
(de tonaj marc și mijlociu), 15 
vagoane de clasă, a făcut 408 
revizii intermediare la frînă, a 
executat 196 revizii periodice 
la vagoanele din parcul special, 
a colectat un vagon de fontă 
veche pe care a trimis-o la 
Combinatul siderurgic Hune
doara, iar prin muncă patrio
tică a introdus, pe o lungime 
de cca. 80 m, aerul comprimat 
la standul de probat frine!

inutile a
— au fost perma- 

atentia celor 28 de 
acestui colectiv. In 
anului 1971, acest 

i a avut nici un va- 
returnat în cadrul

Frumoasele realizări în mun
că obținute de colectivul de 
reparații din cadrul Reviziei au 
permis ca la 8 decembrie el să 
raporteze deja îndeplinirea sar
cinilor de plan pe anul 1971. 
O contribuție deosebită au a- 
dus la obținerea acestui suc
ces, conducătorul colectivului 
de reparații, loan Dăian, mun
citorii Vasile Birnicu. Ștefan 
Mihaly, Cornel Crăciunescu, 
David Cosma, Vasile Vladislav, 
Ioan Ursu, Simion Benea, Mi
hai Pitigă, loan Pănescu și al
ții care nu și-au precupețit for
țele răspunzind prompt la toa
te solicitările puse de urgența 
unor lucrări de reparații la va
goane.

Pentru noul an. acest colec
tiv se angajează ca, pe lingă 
realizarea sarcinilor de plan pe 
1972 înainte de termen, să în
făptuiască prin muncă patrio
tică, introducerea apei potabile 
la vestiare și sala de mese și 
construirea unei magazii de 
materiale cu o suprafață de 75 
mp din resurse locale.

COMBATIVITATE
SI LLICACITATE EDUCATIVĂ

A ACTUALILOR CERINȚE

In minele din Valea 
Jiului se aplică de cite- 
va zile, in condiții de 
reușită deplină, noul re
gim de lucru redus - de 
6 ore in subteran - ac
țiune cu mari implicații 
asupra muncii și vieții 
minerilor. De acest pro
gram beneficiază, alături 
de toți lucrătorii din a- 
dincuri, și tinerii mineri 
- detașament cu o pon
dere insemnatâ in viața 
fiecărui colectiv al 
ploatărilor miniere.

Tinerii sînt participanți, 
realizatori direcți ai am
plelor măsuri menite să 
asigure o eficiență maxi
mă noului program de 
lucru. Or, in această i- 
postază le revin și lor, 
tinerilor, răspunderi, sar
cini deosebite.

— Cum au fost conștientizate 
aceste răspunderi in rindurile 
tinerilor, ce acțiuni au între
prins organizațiile de tineret 
de la exploatările miniere pen
tru a sprijini introducerea și 
respectarea cu succes a noului 
program de lucru ?

Am adresat această întrebare 
tovarășului VASILE OROS, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal U.T.C.

— Intr-adevăr, în efectivele 
exploatărilor miniere ale Văii 
Jiului tineretul ocupă o pon
dere însemnată i mai mult de 
o treime. Vreau să precizez de 
la început că tinerii au pri
mit cu o deosebită satisfacție 
noul program de lucru redus, 
ei fiind conștienți că prin a- 
ceasta vor cîștiga într-un do
meniu unde sînt foarte intere-

cunoștință de cauza,
ft 5

sați i 
liber 
ralizare, distracție.

In orice caz, noul program 
de lucru nu aduce doar satis
facții, el implică un lucru 
mult mai important: răspunde
re sporită, disciplină, perfec
ționare profesională, ordine în 
muncă — intr-un cuvînt inte
grarea perfectă a tuturor în ri
gorile producției in noile con
diții de organizare superioară. 
Despre răspunderile ce revin 
tinerilor în legătură cu intro
ducerea noului program de lu
cru am discutat luna trecută 
în toate adunările organizați
ilor U.T.C. din sectoarele sub
terane. La Lupeni, Lonea, Ani- 
noasa etc. s-au inițiat discuții 
cu tinerii mineri și de către 
comisiile social-profcsionale de 
pe lingă comitetele U.T.C.

De asemenea. în ultimele trei 
săptămîni au avut loc întîinlri 
entuziaste ale tinerilor cu 
membri ai biroului Comitetului 
municipal de partid : și cu acest 
prilej s-a insistat asupra cerin
țelor ce le ridică noul program

de lucru. Totodată ne-am stră
duit să ne folosim de gazelele 
„Tineretul și producția", de 
celelalte mijloace audio-vizuale 
pentru a explica tinerilor obli
gațiile ce Ie revin pentru rea
lizarea ritmică a sarcinilor de 
plan, întărirea disciplinei.

— Precum se cunoaște, ac
țiunea de introducere a progra
mului de lucru redus a debu
tat cu succes. Aceasta, bineîn
țeles, și cu sprijinul tinerilor 
mineri. Dar marile răspunderi 
abia acum se ridică, pentru suc
cesul acestei acțiuni. Aceste răs
punderi vizează și tineretul...

— Neîndoios. Noul regim de 
lucru necesită dezvoltarea în 
rindul tinerilor a unor deprin
deri dc muncă, de conduită pro- 
fesională ireproșabilă ; discipli
nă riguroasă, ordine, preocu
pare pentru ridicarea pregăti
rii lor profesionale. Pentru a

Noul an de invățămînt de 
partid, deschis in contextul u- 
nei puternice efervescențe pen
tru perfecționarea muncii ideo
logice, este chemat să se afir
me mai cu putere, mai efi
cient în înfăptuirea înaltelor 
deziderate formulate de condu
cerea partidului în programul 
dc educație comunistă a mase
lor. Invățămîntul de partid tre
buie să constituie pentru or
ganizațiile de partid un instru
ment de înaltă valoare, esen
țial chiar, în munca ideologică 
și politico-educativă dc înar
mare a comuniștilor și a celor
lalți oameni ai muncii cu cu
noașterea profundă a politicii 
partidului, de ridicare a con
științei socialiste a maselor.

Tocmai în spiritul acestei 
înalte exigențe a fost conceput 
și organizat invățămîntul dc 
partid în noul an. el cuprin- 
zînd 17 000 de comuniști și 
peste 3 000 de utcciști și alți 
oameni ai muncii fără dc 
partid — încadrați în formele 
de invățămînt după gradul lor 
de pregătire, după specificul ac
tivității lor și, ceea ce c tot 
atît de important, în funcție dc 
organizațiile de bază din care 
fac parte. Bine organizat și asi
gurat cu propagandiști conipe- 
tenți, invățămîntul de partid 
are toate condițiile să răspundă 
exigențelor calitative mult spo
rite ce i se pun in față, să-și 
sporească combativitatea, pute
rea de înrîurire educativă asu
pra cursanților. In această or
dine dc idei, s-a urmărit sta
bilirea de forme de invățămînt 
care să stimuleze, concomitent 
cu maturizarea partinică a 
cursanților. capacitatea de ana
liză și interpretare. însușirea 
temeinică a politicii partidu
lui. Structura de organizare a 
cursurilor este de o asemenea 
manieră îneît facilitează, prin 
programele stabilite studierea 
creatoare a politicii partidu
lui nostru, în strînsă legătură 
cu realitățile contemporane, în
sușirea temeinică a hotărîrilor 
și documentelor congreselor 
partidului, a legilor statului, a
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Cultură 
artă

I.a Teatrul „Valea Jiului" 
Spectacole în pregătire

Vești de la căminele cul
turale

Programul Universității 
serale de marxism-leninism

țAJNI, 13 DECEMBRIE : la 
or4_ 17, vor fi prezenți stu
denții de la secția Economie, 
ann) II și III, iar la ora 18, 
anii'). III Sociologie. Cursu
rile vor avea loc in sălile 
cabi. latului de partid.

Ma «RȚI, li DECEMBRIE: 
la <'i fi 18, vor fi prezenți

articolelor și expunerilor secre
tarului general al partidului. 
Prin clarificarea teoretică a 
problemelor pe baza concepte
lor și principiilor marxist-le- 
niniste, intr-o legătură indiso
lubilă cu viața, cu problematica 
ce stă in fața fiecărui colec
tiv, invățămîntul de partid își 
va îndeplini menirea, de a înar
ma pe toți comuniștii, ceilalți 
oameni ai muncii cu politica 
partidului, le va stimula parti
ciparea tot mai activă și efica
ce 1a opera dc făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră.

Dc remarcat e deci, faptul 
că s-au făcut pregătiri multi
laterale, responsabile pentru 
deschiderea invățămintului. Dar 
dacă din punct de vedere al 
planificării, al programării s-a 
muncit cu stăruință, nu au c- 
xistat aceleași preocupări pen
tru respectarea acestor progra
me. Astfel, la E. M. Petrila, 
E. M. Vulcan, 
U.U.M.P etc. nu 
deauna respectate 
de desfășurare a invățămintu
lui. De asemenea, unele cursuri 
cum sînt cele de la I.T.A. Pe
troșani. T.C.M.M. — T. A., 
S.C.S.M. au fost deschise cu 
mare întirziere.

Există deficiențe și din punct 
de vedere al conținutului in
vățămintului. Se constată o u- 
niforinizare în ceea ce privește 
modul de predare; in unele ca
zuri se expune doar tema și 
se teoretizează diferite idei, 
dezbaterile nefiind axate pe 
sarcinile specifice întreprinderii 
sau instituției respective, iar, 
în alte cazuri, sc neglijează 
evidențierea aspectelor teoreti
ce ale problemelor. De aseme
nea, se manifestă incă lacune 
în ceea ce privește modalită
țile de studiu care nu sînt cele 
mai potrivite în raport cu ni
velul dc pregătire al cursanți
lor. Nu se folosește incă me
toda întrebărilor și răspunsu
rilor, iar la acele cursuri în ca
re gradul de pregătire ideologi
că și politică a participanțilov 
este mai înalt, nu sc fac dezba
teri in urma expunerilor lec
torilor și propagandiștilor, pe 
baza bibliografiei recomandate.

In scopul perfecționării acti
vității cercurilor și cursurilor, 
pentru ridicarea conținutului 
invățămintului de partid, s-au 
luat deja măsuri privind con
stituirea cabinetelor de științe 
sociale și răspindirca cunoștin
țelor științifice, iar, în cadrul 
lor. a punctelor de informare 
și documentare, pentru îmbună
tățirea pregătirii lectorilor și 
propagandiștilor. De asemenea, 
dezbaterile din cursurile de stu
diere a statutului partidului ca 
și cele din cursurile de edu
cație moral-cetățenească sînt a- 
xate pe problematica uborda‘ă

T.C.M.M., 
sînt întot- 
programele

T.

(Continuare in pag. a 5-a)
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Dc ta inccpwh»! sta- 
«iunu 1971—1972 co- 
]<x:.tivtu Teatrului „Va
lea Jiului" a prezen
tat publicului din Vr- 

Jtoiui ți din au-

necesar din partea ce
lor direct interesați <|in 
localitățile respective. 
Astăzi este m totul 
altă situație. De aseme
nea, o noutate o cons
tituie introducerea, de 
la I ianuarie, a unor a- 
bonamente care dau 
posihilitalea posesorilor 
lor «ă vizioneze intr-un 
nn șapte spectacole de 
teatru — cuprinzind co
medii, piese istorice, 
tiranic etc., in interpre
tarea Actorilor Teatru
lui .Valea Jiului’ — 
precum și rinei con
certe «ta muzică ușoa
ră și populară prezen
tate de către ( «ta de 
cultură din Petroșani 
iu participarea celor 
mai valoroși soliști din 
țara noastră.

— Așadar, c vorlie 
d< o colaborare intre 
cele două instituții cul- 
luraJ-artistice din 
șui nostru...

— Fără îndoială, 
colaborare care.
dem, va reține aten
ția celor îndrăgostiți de 
teatru și muzică.

Jiului.
Hune-

ÎN CĂUTAREAncaz fi

mamă Dunăre

SPECTACOLE
isă

fl-

1

i

C PASClî

//////z///zzz/////z/zwz/zz///z///z////<////////7/z/////z/////////////////////////-W7Z

1

Novaci.
• strut em

ÎN PREGĂTIRE

majoritatea colectivului 
no«4ru, iar premiera va 
avea loi in 25 decem
brie.

I

acestei piese far par 
te actorii Miliai ( lila. 
Elena l.igi, Ruxandra 
Petrii, Florin Plaur. 
Al. Codrcanu șl Vaier

invi'-.tigațiileLa teatru! „Valea Jiului"

precum și in 
orașele Hațeg, 
doara, Orăștie, Tg. Jiu, 
CArbunești și

— După ci

— Inccpind de 
ianuarie 1972 te 
nostru organizează 
giuni permanente 
toate localitățile

din ju-

Donca.
— Ce alte noutăți o- 

feriți publicului din Va
lea Jiului și 
deț?

gta și scenografia 
eestej piese ?

— Marcel Șoma

Numai Tu, )

dragoste
ION ARDELEANU

CULTURALE

cultural
se

LITERARA

UN CLUB NOU
justificări

activităților culturale

I
I
l
I
I

Taraful din Aninoasa.I

A duritatea nurnismaților

IATA-MI INIMA, 
SIPET PURPURIU, 
IA-O, E PLINA DE 
IN EA VEI GĂSI

VISE
AL VIEȚII 

FOC VIU 
NESCRISE.

A. 
răni

curînd clu- 
să-și

cîteva

ajuns as- 
unitar și 
291 de 

grupate 
vizitabile,

din TTumci- 
colțuri etno- 
obiecte cas- 
țesături po- 
localitVu’or

cu peste 18 000 de obiecte di
ferite, ilustrind evoluția vieții, 
a artei și a tehnicii populare 
românești. Printre cele mai 
vechi gospodării din muzeu se 
află : casa din Zăpodeni - 
lași, începutul sec. al XVII-lea;Șl UNELE POEME 

IATA-MI INIMA, 
CARTE CU LITERA GREA, 
IA-O, NU-1 CARTE FIREASCA 
AM MAI DAT-O ODATA CUIVA 
Șl N-A ȘTIUT S-O CITEASCĂ.

Cinc-i cel mai batrin <a Zamolxis, tare ■c- 
gind zi lineft zi. «n lingă an. rntr-o (ale mai 
lungă decil acrea, dintre Terra și steaua Iu* 
F.mioescu, să ne știe, să ne determine virsta ?...

Cinc-i cel. care va fi Juiat 1a nunta de ar
gint a Im Burebista, lingă porțile de demult fi
le Dec iei Poate Tu. mamă Dunăre, re mal 
păstrezi ineft gheata lui Apolodor romanul rft- 
masă aici, vei fi adunai bob cu bob. nisipul în- 
Mimind virsta Patriei

Tu. l-ai văzul pe acela te, unind inimile ro
mânilor. muri in picioare Pe (impui de la Tur
da. Tu știi sâ descifrezi ne lutul ars și pe grine. 
re armele <le demult și pe flamuri, chipul a- 
cclora care asemenea nouă trăiesc tineri.

O. numai Tu știi iubi atît de mull munții și 
cimpiile acestea, peste care, in nopțile de mai 
cu lună plină, trece clin cetate în cetate, cu 
buzele tremurind de minie. cu ochii sfredeli
tori. agerj ca ai vulturilor, cu murgul fără șa 
înspumat dc atita alergare, cel care nu a mu
rit niciodată : Dl ( I HALI S PER SCOR1LO...

loa
deț două premiere de 
o bună faclurfi artisti
că- Este vorba dc pie- 
eeta .ștafeta nevăzută* 
de Paul Everac șl 3»“ 

general* dc Av
an ga. Pentru a 

va oferi tea
tru] spectatorilor săi în 
următoarea perioadă, 

adresat tovarfi- 
Scbastion Bru- 

dircclor adjunct, 
care ne-a spus :

— Pentru luna de
cembrie colectivul nos
tru pregătește o nouă 
versiune a cunoscutei 
piese a lui Tudor Mu- 
șnlescu ..Eseu." /lceas- 
lă piesă a mai fost pre
zentată ta Petroșani de 
către ficiorii teatrului 
nostru iu mulți ani in 
urmă dar.

UNUI DRUM PROPRIU

Gheorghc ANDRAȘ

după alita 
considerat 
generații 

spectatori o cu- 
mai puțin. In 

distribuție e cuprinsă

și, 
respectiv, Aurel Florca 
<are, dc altfel, pregă
tesc pentru luna ianua
rie a anului viitor și 
piesa „Cind revolve
rele tac* de Tudor 
Ncgoițfi. Din distribuția

informați, astfel dc 
stagiuni au fost orga
nizate și cu ani în ur
mă însă nu știni de ce 
au fost abandonata în
tre timp.

— Da, a mai existat 
i astfel de inițiativă, 
ilar pe o arie mai res- 
Irinsă și fără sprijinul F. CONSTANTIN

MUZEUL SATULUI

Coniinufnd 
privitoare la activitatea clu
burilor sindicalelor din Va
lea Jiului — în perioada ca
re s-a scurs dc la expunerea 
tovarășului Nicolae Ceauși seu 
din 9 iulie n. c. și pînă în 
prezent — am poposii In 
una din zilele acestei sâp- 
tâmîni, la Aninoasa. Primul 
rare ne-a vorbii despre clu
bul din localitate a fost to
varășul Dumitru Hor, secre
tarul comitetului dc partid de 
la E. M. Aninoasa. Cu o lu
nă in urmă -- ne-a spus in
terlocutorul — noi am ana
lizat cu atenție activitatea 
< lubtilui iijunglnd la conclu
zia că aceasta nu s-a ridicat 
în ultimele luni la nivelul 
posibilităților existente și, 
mai ales, a cerințelor actuale 
decurgînd dm ultimele docu
mente de partid. Do acera 
am avui o discuție foarte se
rioasă cu directorul clubului, 
cu membrii consiliului dc 
conducere, traslndu-le tuturor 
sarcini concrete. Putem spu- 

că acum, după o lună de 
această acțiune, activita- 
s-a îmbunătățit simțitor. 

Au fost reaclivizatc unele 
formații, au fost atrași noi 
oameni, care să participe la 
acțiunile din cadrul clubului, 
s-au realizai chiar cîlcva ac
tivități reușite, cu un larg 
ecou în rîndul participant i- 
lor".

Nc-am amintit cu acest 
prilej că în prima jumătate 
a acestui an formațiile ar
tistice ale clubului din A- 
ninonsa au obținut o scrie 
de rezultate meritorii la con
cursurile la care au partici
pat, situînd clubul pe un loc 
fruntaș între Jăcașele simi
lare din Valea Jiului. Au 
obținut mențiuni formația de 
teatru, brigada artistică de 
agitație precum și trei dintre 
soliștii vocali de muzică 
populară. De aceea, am cău
tat mai departe cauzele sla
bei activități din ultimul 
timp.

La toate cele șase cămine 
culturale din Valea Jiului se 
desfășoară in ultimul timp o 
febrilă activitate cultural-edu
cativă, din contextul cârc-ia re
marcăm cîteva inițiative in
teresante, îndrăznețe chiar. Ast
fel, zilele acestea s-a luat ho- 
tărîrea ca pe lingă c-âminul 
cultural din Banița să se în
ființeze o societate cultura:ă, 
prima de acest fel din Valea 
Jiului. De asemenea, la multe 
cămine culturale 
piu prind contur 
grafice cuprizind 
nice, încrustații. 
pulare specifice 
de Ia noi.

Căminele uultin jc din Cim- 
pu, Iscroni, Banița și Cîmpti 
lui Neg au acum în pregătire 
programe artistice, din care nu 
lipsesc dansurita și cinteccle 
populare, piesele dc- teatru, 
texiele de brigadă, strigăturile 
etc. Odată finisate, programe
le vor fi prezentate atît la 
sediu cit și in turneu în Valea 
Jiului șl în județul Hunedoa
ra, ba chiar și în jnde’ele li
mitrofe.

Continuă acțiunea de dota
re a căminelor culturale cu 
cele necesare bunei desfășu
rări a activităților culturale și 
artistice. Căminul din Banița 
a primit trei viori, iar cel din 
Cîmpu lui Neag o vjoari, un 
taragot și un contrabas. Și la

celelalte cămine vor sosi, în 
curînd, instrumente muzicale 
pentru tarafurile care activea
ză in cadrul lor.

Pînă la jumătatea lunii de- 
uembrie urmează să se dea, în 
totalitate, în folosință noua 
reședință a căminului cultural 
din Iscroni. Complet renovată 
și extinsă pe un spațiu mai 
mare, vechea clădire a sfatu
lui din Iscroni este astăzi de 
nerecunoscut, oferind cele mai 
bune condiții desfășurării unei 
bogate activități cultural-edu
cative în rîndul sătenilor.

De cîteva zile a început ins
truirea responsabililor brigă
zilor științifice și a lectorilor 
din domeniul științelor natu
rii care activează pe lingă că
minele culturale din municipiu. 
Zilele acestea va începe, de ase
menea instruirea membrilor 
orchestrelor și brigăzilor de 
agitație precum și a directori
lor căminelor culturale.

După cum se poate remarca 
din cele de mai sus, afirmația 
despre o activitate bogată șl 
diversificată nu e gratuită. Pînă 
aici toate bune, dar avem o 
nedumerire. Nu s-ar putea în
ființa societăți culturale și în 
alte localități rurale ale Văii 
Jiului, de pildă la Iscroni. unde 
căminul prezintă — cum spu
neam — condiții adecvate unei 
intense activități cultural-edu
cative ?

POSTA
>

SIMINA EMIL, VULCAN i 
Ne bucură faptul că între
vedem in dv. un viitor cola
borator. dar încercați să sti
lizați mai mult ceea ce ne 
trimiteți, și în primul rind, 
din punct de vedere al to
picii.

I 
I

I 
I
I 
I
I 
I

UHSU. URICANI i U- 
icuu succes membrilor mi- . 
cului cerc literar și ținem să I 
vă facem cunoscut că, în •

I 
I 
I
I

sfîrșit, la Petroșani s-a re
deschis cenaclul. Cea mai a- 
propiată întâlnire are loc du
minică 12 decembrie. Parti- 
cipînd și citind „Speranța* 
și „Zbor vremile* veți ve
dea ce mai aveți de făcut 
în sensul calității.

Poate cel mai frumos, mai 
mare și mai bine înzestrat mu
zeu etnografic din lume, este 
Muzeul Satului din vestita 
dumbrava j Bucureștiului, nu
mită și Parcul Herăstrău. Zic 
„poale" nu din nesiguranța ce
lor afirmate ci din obișnuita 
cochetărie a oamenilor pămin- 
tului nostru care, in spatele 
modestiei, ascund întotdeauna 
o certitudine. Acest muzeu, 
perlă a modului tradițional de 
viață românească, cu clădiri, 
acareturi, industrii casnice și 
obiecte de înfrumusețare, cam 
nebăgat in seamă de noi, dar 
in fața căruia se extaziază a- 
nual zeci de mii de străini, 
merită mai multă atenție, mai 
ales că, nu peste mult timp va 
deveni un fel de vedetă, cind, 
spre apropiatul sfirșit al aces
tui mileniu, localitățile tipic 
rurale, atunci sistematizate și 
urbanizate in întregime, vor 
dăinui doar în amintire.

Nucleul muzeului a apărut 
pe malul Lacului Herăstrău in 
1936, prin străduința sociolo
gului Dimitrie Guști ți a cola
boratorilor săi. Pe baze intr-a
devăr științifice, muzeul a fost 
organizat abia din 1948. De-a 
lungul anilor, datorită cercetă
rilor științifice pe teren, in 
cele mai importante zone etno
grafice ale țării, au fost identi
ficate zeci de monumente de 
arhitectură populară. Selecțio
nate, ți apoi transferate pe 
terenul muzeului, s-a 
lăzi la un ansamblu 
atrăgător format din 
construcții autentice, 
in 62 de complexe

gospodăria din Chiojdu Mic- 
Ploiești, începutul sec. al XVIII- 
lei ; casa din Straja-Suceava - 
1760 ; gospodăria din Berbești- 
Maramureș — 1775 ; casa din 
Curtișoara-Oltenia - 1800 ; ca
sa Moților din Sălciua-Cluj — 
1815. Alte exponate vechi de 
o deosebită valoare și origi
nalitate sint : Biserica din Dra- 
gomirești-Maramureș — 1722 și 
teascul de ulei din Rășinari-Si- 
biu 1794. Complexele gospo
dărești, prin structură și stil, 
ilustrează diversitatea ocupa
țiilor tradiționale românești. 
Vizitatorul are ocazia să vadă 
îh acest mare muzeu in aer 
liber varietatea sistemelor de 
construcție, tipuri de acoperiș, 
interesante aspecte ale tehni
cii populare, cum ar fi inge
nioase închizători de uși și 
de porți, ustensile folosite in 
industria textilă casnică, me
canisme folosite la storsul mus
tului, extragerii mierii din fa-

guri, uleiului din semințe, 
steampuri pentru sfărimat pia
tra auriferă din Munții Apuseni, 
mori de cereale și pive pentru 
prelucrat țesături din lina pro
dusă de oerii Iranshumanți. Din 
Horezu-Argeș, începutul sec. 
XX, provine un atelier de olă- 
rie cu toate ustensilele trebuin
cioase, cu smalțuri și vop
sele folosite de meșterii popu
lari, iar din Vărzari-Crișano, 
provine un atelier de fierărie 
cu întregul inventar de scule. 
In genere, muzeul oferă pri
virii o mare varietate de tipuri 
arhitectonice populare, multe 
din ele fiind adevărate mo
numente de artă prin bogăția 
decorului și felul aranjamen
tului de interior, numărul obiec
telor artistice devenind de-a 
dreptul impresionante in cazul 
interiorului casei din Moiseni- 
Tara Oașului, unde pereții sint 
acoperiți cu țesături decorative, 
cuiere împodobite policrom ce 
susțin talgere și tipsii cu smal
țuri și motive multicolore.

Muzeul Satului, care are me
nirea să adune, să conserve, 
să pooularizeze și să valorifice 
tradițiile șr cimoriie artei popu
lare, este, in același timp, un 
centru de cercetări in materie, 
a cărui experiență este studia
tă de mulți specialiști străini. 
De asemenea, cercetătorii ro
mâni găsesc aici material do
cumentar ca, mobilier vechi ro
mânesc, ceramică, construcții 
originale, tehnici și invenții 
populcre, pentru diversele lor

— Căror motive se dato
rează neajunsurile semnalate 
nouă de către secretarul co
mitetului de partid al minei, 
l-am întrebat pe tovarășul 
Florian Fenișeru, directorul 
clubului sindicatelor din A- 
ninoasa ?

— Intre motive aș putea 
aminti lipsa de sprijin din 
partea majorității membrilor 
consiliului de conducere al 
clubului, a organizației U.T.C. 
de la mină ș.a.m.d. In urma 
discuției de la comitetul de 
partid s-au clarificat multe 
chestiuni. Astfel, membrii 
consiliului de conducere al 
clubului care nu au depus 
nici o activitate concretă au 
fost schimb iți cu oameni ac
tivi, domieiliați în comună. 
De asemenea, acum primim 
un sprijin substanțial din 
partea organizației de tineret 
care contribuie la întocmirea 
materialelor, la mobilizarea 
oamenilor, la realizarea ac
țiunilor.

Directorul clubului ne-a 
vorbit în continuare despre 
unele acțiuni și preocupări 
mai deosebite între care 
ne-au reținut atenția atrage
rea la club a tinerilor care 
locuiesc la căminul muncito
resc din localitate, pentru ca
re s-au organizat programe 
speciale, apoi discutarea în 
fața unor săli arhipline a ti
nerilor care au avut diferite 
abateri, întâlnirile tinerilor 
muncitori și elevi cu vechi 
activiști de partid ș.ajn.d.

Pe linia activității artis
tice, la clubul din Aninoasa 
activează formațiile de tea
tru, fanfară, muzică ușoară, 
brigadă artistică de agitație

Și taraf. Accio-uî ultima for
mație a fost Inlaiitâ cu mul
te: elemente noi, dotate, ast
fel rft ea numără acum 13 
membri. Formația dc dansuri 
a fost la un pas dc desfiin
țare datorită plecării unora 
din membrii săi, dar piuă Ja 
urmă s-a reușit ca in aceasta 
formație șâ fie incluși numai 
tineri cu domiciliul stabil In 
Aninoasa, care pot in felul 
acesta să răspundă cu mai 
multă promptitudine sola ila
rilor cJubiilui. Rezultate foar
te bune a obținut brigada 
artistică de agitație care ac
tivează la a< est club de anul 
IreciiL Cei H membri ai bri
găzii ptegălrs' in fiecare lu
nă programe noi caro sint rc- 
pr',miale atît lă club cil și 
în 'ala de apel a minei un 
de. de altfel, sînt transmise 
și prin stația de amplificare. 
Se parc că dc cîtva limp 
formația de teatru bate pasul 
pe loc. Nu a mai fost pre
gătită vreo piesă dc vreo pa 
tru luni.

Ceea ce, dc asemenea, ne 
surprinde este că nu s-a 
reușit nici pînă acum să se 
înființeze un cor și să se 
reactivizczc formația de dan
suri. Motivul principal al a- 
ccstor stări dc fapt ar fi lip
sa de instructori. De altfel 
acest motiv a fost invocat și 
pentru justificarea numărului 
mic de cercuri existent la 
club (croitorie, foto și in cu- 
rînd pian). Sîntcm convinși 
că în această direcție se pot 
face mai multe luertiri bune 
pentru că nu ne vine să cre
dem că printre angajații mi
nei, printre cadrele didactice 
din comună să nu existe oa
meni care ar putea să con
ducă formații artistice și cer
curi cu diverse profiluri.

Există multe neajunsuri și 
în privința bibliotecii. Dotată 
cu vreo 22 000 volume, bi
blioteca este preluată de... in
tendenta clubului, deoarece 
nu există in schemă post dc 
bibliotecară. Situația ni se 
pare cel puțin neobișnuită 
în comparație cu cea de la 
căminul cultural din Iscroni 
unde biblioteca are mult mai 
puține cărți, dar unde există 
un post de bibliotecară. Fo
rurile în drept trebuie să a- 
nalizeze această stare de fapt 
și să ia măsurile care se 
impun.

Din cele arătata pînă aici 
se poate desprinde conclu
zia câ la clubul din Aninoa
sa există preocupare pentru 
realizarea unor acțiuni inte
resante cu un bogat conținut 
educativ, dar contrar celor 
întîmplate în prima jumătate 
a anului curent, acum acti
vitatea formațiilor artistice 
și a cercurilor este lăsată în 
umbră. Noi nu trebuie să ui
tăm că educația comunistă se 
face prin toate formele și 
mijloacele ce ne stau la în- 
demînă. Există fără îndoială 
și cauze obiective care au 
dus la această situație, dar 
putem ușor desprinde și u- 
nele deficiente care sînt pro
prii color care se ocupă de 
bunul mers al clubului în- 
cepînd de la directorul a- 
cestui lăcaș și pînă la secre
tarul comitetului de partid 
al minei. O mai acută preo
cupare pentru crearea și — 
mai ales — pentru menține
rea unei personalități dis
tincte a clubului aninosean 
— potrivită cu realitățile co
munei, cu oamenii săi, cu 
tradițiile locale — în rîndul 
lăcașelor similare din Valea 
Jiului este absolut necesară 
și întrutotul posibilă.

Ii
i ii
i

i 
i

i
i

Theodor MATEESCU

I
unul din numerele ire
ale ziarului nostru a- 

rătam că la clubul din Lo- 
nca lipsa unor spații cores
punzătoare constituie o frină 
in desfășurarea acțiunilor 
culturale. Vizitînd recent clu
bul, am găsit pe tovarășii Ion 
Șilinca. președintele comite
tului sindicatului de la E. M. 
Lonea, și Aurel Hlușcu, di
rectorul clubului, suprave
ghind și indrumind atent ul
timele finisări și retușuri în 
sala de balet. Am aflat cu 
acest prilej că s-a holărit 
ca tot parterul fostei clă
diri a direcțiunii minei — 

camere, unele foarte spă

țioasc —, să fie cedat 
bului pentru desfășurarea 
activităților cultural-educa
tive.

In cîteva zile constructo
rii vor termina de reînnoit 
totul, așteptînd apoi cu mul
tă nerăbdare primăvara, cind 
va începe construirea unui 
grup de săli pe lingă spațiul 
existent in momentul de față. 
In felul acesta, cu o zestre 
sporită, clubul va putea face 
față cerințelor mereu crcs- 
cindc ale populației, aliniin- 
du-se cu toate forțele In 
dul celorlalte așezăminte 
turale ale Văii Jiului.

GIL AV., PETRILA . .Aș
teptare* e sub așteptările 
noastre. Comparați-vă atent 
și obiectiv ..poezia* cu „Pe 
lingă plopii fără soț*. înțe
legem prețuirea deosebită 
pe care i-o acordați lui Emi- 
nescu. dar nu vă indicăm să 
Lopiați sentimente. Reflec
tați îndelung asupra vieții 
noastre zilnice și 
poi începeți a scrie.

ș. ADAM, UR1CANI : 
sfătuim, ca atunci cînd vor
biți despre întâmplările ..de 
la Ștefan la Mihai", să fiți 
mai atent, căci momentele 
istorice se cer zugrăvite cu 
multă dragoste și respect.

V. B. PETROȘANI : Ul
timele poezii trimise sint și 
nerealizate artistic și pesi
miste. Nu puteți, la virsta 
pe care o aveți, să scrieți 
despre viața și realitățile co
tidiene, atît de optimiste ? 

fi să încercați ?

Prin lunile iunie — iulie, 
constructorii au terminat fi
nisările noii clădiri a clubu
lui și cinematografului din 
Uricani. Prevăzută cu o fini
moasă sală de spectacole, a- 
vind o capacitate de 450 de 
locuri, cu o sală de lectură, 
două săli de repetiții, două 
încăperi pentru birouri etc, 
noua clădire oferă condițiile 
cele mai bune pentru reacti- 
vizarea mișcării cultural-e
ducative și artistice din ora
șul Uricani. Se pune, astfel, 
capăt neajunsurilor serioase 
pricinuite acestei activități 
de către spațiul restrîns exis
tent la vechiul sediu al clu
bului, creîndu-sc și premi
sele unor rezultate mult su
perioare celor de pînă acum, 
pe măsura necesităților spiri
tuale mereu sporite ale lo
cuitorilor celui mai nou oraș 
din Valea Jiului .

Dar, lucru curios, deși, cum 
spuneam, clădirea noului 
club e de mult gata, activi
tatea cultural-cducativă se 
restrînge deocamdată la... 
.spectacolele cinematografice. 
Am aflat că această stare de 
fapt se datorează, în primul 
rînd, unor vicii administra
tive. Astfel, nici pînă acum 
nu au fost efectuate, de către 
cei în drept, recepția și pre
luarea definitivă a clădirii.

Sesizînd această situație 
nepermisă, Consiliul munici
pal al sindicatelor a inter
venit prompt, oferindu-se — 
deși nu el este organul care 
a investit fondurile reclama
te de construcție — să în
ceapă demersurile necesare 
pentru a prelua oficial și

definitiv clădirea, spre a fi 
pusă la dispoziția activități
lor cultural-educative și ar
tistice dedicate celor peste 
4 000 de salariați ai E. M. 
Uricani. Zilele trecute au 
fost mutate cărțile din fon
dul bibliotecii, precum și res 
tul inventarului clubului din 
Uricani, de bunul mers al 
activității fiind însărcinat să 
.șe ocupe tovarășul Liviu lio
ta, președintele sindicatului 
de la mină. Se ridică lotuși 
o problemă încă nerczolva- 
lă, privind cortina sălii de 
spectacole. Cu toate că a fost 
cumpărat materialul necesar 
confecționării sale, cortina nu 
a putut fi montată din lipsa 
instalației tehnice. S-a fă
cut apel la întreprinderea de 
industrie locală Petroșani 
jx>ntru realizarea acestei ins
talații dar, în ciuda promi
siunilor făcute dc condu
cerea acestei întreprinderi, 
practic nu a fost realizat 
nimic pînă acum. Această 
situație aduce serioase pre
judicii clubului deoarece în 
noua sală nu pot fi prezen
tate decît spectacole ..non 
stop". Pînă acum cîteva tru
pe de pestigiu au evitat ora
șul Uricani datorită acestui 
amănunt, fapt care a prici
nuit nemulțumirea locuitor: 
lor, amatori de asemenea 
spectacole.

Sperăm eă în 
bul din Uricani să-și reia 
activitatea în impunătoarea 
și moderna clădire din cen
trul orașului, trecînd peste 
toate impedimentele, justifi
cate ori nu, care au încur
cat lucrurile pînă acum.

urmă cu un an, la Pe
troșani, s-a înființat prima 
secție din țară a Societății 
Numismatice Române. Docu
mentul de constituire a fost 
semnat atunci — în prezen
ța lui Gh. Buzdugan, secre
tar general al societății — 
dc către 14 membri între ca
re se aflau și numismați din 
Timișoara și Arad care au a- 
derat la noua secție. Intre 
timp, secții similare au luat 
ființă și in alte orașe din 
țară, astfel că membrii ex
terni s-au înscris în acestea, 
la Petroșani rămînînd numai 
numismați din Valea Jiului. 
Sediul secției locale se află la 
Muzeul mineritului unde a 
fost, dc altfel, organizată cu 
luni în urmă prima expoziție 
a membrilor acestui organism, 
pe tema „Mineritul oglindit 
în numismatică".

Intre timp, numărul mem
brilor secției a crescut ajun- 
gînd la 17, iar unul dintre 
numismații locali a fost de
clarat membru activ al S.N.R. 
Membrii secției au stabilit 
relații de schimb și de infor
mare cu numismați din toată 
țara, astfel că ci și-au îmbo
gățit substanțial colecțiile cu 
diverse monede, medalii, in
signe, jetoane, între care 
multe piese rare. De aseme
nea, a crescut «zestrea1* ma
terialelor documentare aflate 
la dispoziția membrilor. A- 
ccștia se întîlnesc periodic 
în ședințe de lucru cu care 
prilej se informează reciproc 
despre noile achiziții și 
schimburi, discută ultimele 
articole pe teme numisma
tice, consultă cataloagele ele.

Ce iși propune secția Va
lea Jiului a S.N.R. pentru

următoarele Lyni ? întrebarea 
am adresal-o profesorului 
Ion Poporogu, directorul Mu
zeului mineritului, conducă
torul secției locale.

— In primul rînd, conți 
nuăin acțiunea de atragere 
a noi membri care să parti
cipe efectiv la lucrările sec
ției. Ne preocupăm apoi, de 
stabilirea unor legături cil 
mai strînse cu numismați din 
alte părți ale țării, atît pen
tru îmbogățirea colecțiilor cit 
și pentru schimbul de infor 
mâții cu caracter de specia
litate. Pentru primele luni 
ale anului viitor preconizăm 
să deschidem o nouă expo
ziție numismatică, mai vastă 
și mai completă declt prima. 
De altfel, pregătirile în ve
derea acestui eveniment au 
și început.



SIMhATA II DECEMBRIEI«1

Sfeaqul roșu 3

ii i. nr-

ani vers;
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— intenții frumoase, dar, to~ 
tuși, doar intenții...

njuuv tm<

unnărind dezvt.Rj 
mat de cfcrvcsv< 
ba li vi tale sporită în 
«retor minier. In nccst 
♦re organizațiile V.T 
«retvarcle miniere se desfAs 
ră o întrecere care se 
«heia )n finele anului 
are drept Obiectiv întări, 
ritului de ordine și discipl 
fin rîndul tinerilor, o râspt 
derilor față de obligațiile p 
icsionale lnrepînd de ia 1 
nuarie. vom organiza o a 
Jormâ dc emulație tinereas 
„trofeul minerilor* la care vom 
atrage toți tinerii mineri și ca
re arc. de asemenea ca obiec
tiv, pe lingă ]K?rfecțicnaren 
profesională, întărirea discipli
nei tineretului în producție.

DITicuTtâți întîmpinăm mai 
mult cu noii angajați, cu fluc
tuația acestora Am ridicat 
problema în fața exploatărilor 
să n’» mai angajeze orice cle
mente care, în loc sâ fie utile 
formațiilor de lucru, provoacă 
mai mult dezordine. .Acesta e 
«nul din aspecte, celălalt ne 
privește pe noi, organizațiile 
U.T.C. : să facem mult mai 
mult, sâ întreprindem un ciclu 
complex de activități educati
ve consacrate noilor»angajați.

In gene
la secti subterane...
nu intervine întotdeauna 

Jcstul de operativ. Mai mult, 
a activitatea unor organizații 
:a cele de la sectoarele L 11 
Dîlja. 1. II. IV T’cti ’.i, III Anl- 
noasa, 11 Uricani c mult to
lerată indiferența față de ne
reguli. Rău e vă nici activitățile 
de la comitetele orășenești și 
comitetele pe mină nu sînt a- 
proape dc aceste organizații, 
mai mult nici șefii dc comisii 
dp la munci piu nu se află prea 
des in sectoarele miniere pen
tru a dinamiza viața organiza
țiilor U.T.C.

mplificarca șj
or acțiuni, să creăm 
mai multe brigăzi ar- 

i inițiem )a cluburi 
multe concursuri, să antre

năm tinerii mai mult spre ac- 
tivitaten culhtral-sportivu Vom 
cuprinde de altfel toate aceste 
forme, acțiuni in programele dc 
activități ce Ic vom elabora în 
intîmpinarca aniversări semi
centenarului

— Da. nu Vum depăși tiza 
intențiilor pînă cînd unele co
mitete U.T.C. ca cele de la mi
nele Dîlja. Petrila, Livezeni. 
Uricani. Bărbăleni, în frunte 
cu secretarii lor, nu vor acțio
na mai ferm, mai perseverent 
pentru finalizarea acțiunilor ce 
le preconizează. In orice caz, 
comitetul municipal va fi mai 
stăruitor în vitalizarea acestor 
organizații.

15,00

— In ce iacă se află 
iu ?

rt

— Deocamdată in foca de in
tenție. Adevărul c că ’.a cîteva 
exploatări, la Vulcan. Faroșeni. 
Ijonca s-au organizat deja cîte
va acțiuni reușite — dezbateri 
în adunările U.T.C.; brigăzile 
artistice, cmecluburile au fost 
folosite mai frecvent în munca 
educativă. Dar avem și stag
nări mai ales la organizațile 
U.T.C. de la DHja. Petrila un-

TV
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Turneul (.ampi- 
Inrcgistrare de

— Noul program de lucru la 
exploatări mai implică o ce
rință. Tinerii vor avea mai 
mult timp liber, deci posibili
tăți pentru a participa la mai 
multe acțiuni educative. Ce în
treprind in acest sens organi
zațiile U.T.C. ?

— Socotim că în ceea ce pri
vește inițierea unor acțiuni 
largi de masă, recentele întâl
niri cu membrii Biroului Co
mitetului municipal de partid 
constituie un început bun. Pes
te 2 200 de tineri de la exploa
tări au participat la aceste in
ii: ni ri. Avem un început bun 
Za Petroșani. Uricani, Petrila 
privind organizarea joilor de 
Vnereî. a serilor distractiv-e- 
ducalive. La Petrila s-au sem
nalat inițiative bune privind a- 
tragerea tinerilor la forme noi 
de activități — cineclub. cerc 
foto, club de informare politi-

— Mulfi tineri mineri locu
iesc în cămine. Ce se va /ace 
pentru ca acestea să nu fie 
doar loc de dormit, ci și lă
cașuri de educare.

— Inlîi, împreună cu alte 
foruri va trebui să facem ca 
peste tot comitetele de cămin 
să fie reorganizate, să aibă în 
componența lor oameni capa
bili să facă și educație, să per
severeze în folosirea judicioasă 
a timpului Jilx?r al tinerilor lo
catari. a mijloacelor ce le stan 
la dispoziție în acest sens.,

— Deci, iarăși perseverență.
— Da, mai multă perseveren

ță și inițiativă. Și aceasta e va
labil pentru întregul nostru 
activ. Să facem să vorbească 
faptele, acțiunile noastre mai 
interesante și deci cu o 
mai mare putere de influența
re în rîndul tinerilor.

Noul an de învățămînt de partid
(Urmare din pag. I)

dinia Plenara C.C. al P.C.R. 
2—5 noiembrie 1971.

S-au luat măsuri ca proble
mele dezbătute Ia plenară, să 
fie incluse în programele tu
turor formelor de învățămînt, 
»cea ce va favoriza cunoașterea 
aprofundată a actualelor exi
gențe ale partidului fată de 
«alitățile morale și comporta
mentul comuniștilor, conferind 
studiului o eficiență sporită etc.

Măsurile stabilite, indicațiile 
•late de comitetul municipal de 
partid, constituie o garanție a 
perfecționării învățămintului 
numai cu condiția ca. in or
ganizațiile de partid, să se de
pună o activitate stăruitoare 
pentru finalizarea indicațiilor, 
a măsurilor stabilite, pentru 
ridicarea învățămintului de 
partid la nivelul actualelor c- 
xigente. Ce neajunsuri se con
stată in această privință la ora 
actuală ? Există deficiente in 
repartizarea pe formele de in- 
vâțâmint a membrilor organelor 
de partid, ai comisiilor de pro
pagandă. O asemenea reparti
zare — nu formală ! —, parti
ciparea efectivă a activului de 
pari id la ședințele de invăță- 
mînt. la dezbaterile ce au loc, 
tontroluL îndrumarea, precum 
și informarea operativă a or
ganelor de partid asupra des
fășurării învățămintului oferă 
posibilitatea de a remedia la 
timp și a preintimpina chiar 
deficiențele. Cu mai multă

xigență sc cere urmărită parti
ciparea la învățămînt a cadre
lor dc conducere. Se semnalea
ză cazuri cind unii „.șefi", cadre 
tehnico-ingincrești iși găsesc 
„ocupații ce nu suferă amina- 
re* chiar in ziua cînd are loc 
invățămîntul de partid, pentru 
a-și „justifica" absenta de la în- 
vățămint. Cadrele de conduce
re, pentru a fi cu adevărat și 
conducători politici, trebuie să 
constituie exemple și la învă- 
(âmînt. să contribuie la ridi
carea nivelului de desfășurare 
a acestuia. Este o cerință vala
bilă și pentru cursanții uni
versității serale de partid. O 
deosebită atenție se cere acor
dată participării propagandiști
lor la ședințele de instruire. 
E bună inițiativa comitetului 
orășenesc dc partid Lupeni ca 
la ședințele dc instruire orga
nizate de cabinetul de partid, 
biroul comitetului orășenesc 
să-și prezinte observațiile în 
legătură cu desfășurarea învă
țămintului ceea ce va contri
bui Ia întărirea răspunderii 
propagandiștilor fată de cali
tatea muncii lor. In același 
timp, insă, se reclamă o în
drumare metodică mult mai 
concretă și consecventă a pro
pagandiștilor și din partea ca
binetului de partid.

O cerință de o deosebită a- 
cuilatc ce sc ridică la ora ac
tuală în fața organizațiilor de 
partid de Ia exploatările mi
niere este adaptarea progra- 

lui de desfășurare a învă-

țămintului la noile condiții 
create in urma introducerii 
programului de lucru de 6 ore. 
Se cerc inițiativă, un studiu 
minuțios pentru a adapta pro
gramele de desfășurare la con
dițiile concrete din fiecare uni
tate, asigurindu-se fiecărui cerc 
și curs condiții optime pentru 
o activitate rodnică, eficientă.

Organele, organizațiile de 
partid din municipiu dispun de 
toate posibilitățile pentru a re
media neajunsurile începutului, 
pentru a asigura ca invățămîn- 
tul de partid să se ridice în 
noul an la nivelul exigențelor 
majore ce se pun in fața acti
vității ideologice in etapa 
tuală.

Tcnis : 
on Bor. 
In Paris.
Rughi : Franța-Româ
ni*- Transmisiune di
rectă de In Beziers. 
Ritm — tinerețe — 
dans.
Publicitate.
1 001 de seri : Creionul 
fermecat — „Comoara 
de pe fundul mării".

20.00 Săplâminn Internațio
nală.

20,15 Tele-enciclopedia.
21.00 Film serial : Invadato

rii (IV).
21.50 Tele-divertismcnt. Dic

ționar mu/ical-dis(rac- 
tiv — Literele K-Iz-M.

22,40 Telejurnalul do noapte.
22.50 Tenis : Turneul Campi

onilor. Înregistrare «Ic 
la Paris.

15.55

19.15
19.20

Pentru ca

In complexitatea măsurilor 
luate dc partid și guvern pen- 
tfu construirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, un 
loc important îl ocupă și preo
cupările de natură igienico-sa- 
nitară, menite să asigure dez
voltarea armonioasă anatomo- 
fiziologică, spirituală .și educa
țională a populației și păstra
rea în condiții optime de să
nătate, a capacității de muncă. 
Dacă prin măsurile luate de 
organele igienico-sanitare s-a 
reușit ca bolile infecțioase să 
se reducă foarte mult, iar une
le din ele chiar să se elimine, 
rămîn totuși și se dezvoltă al
te categorii de boli. Pentru cele 
mai multe din acestea în afară 
de mijloacele de tratare, există 
posibilități de prevenire, concre
tizate în măsurile de igienă a 
construcțiilor, a. funcționali tăți- 
lor, a relațiilor, și pe care le 
numim în mod obișnuit NOR
ME. Aceste norme de igienă, 
sînt necesare pentru menține
rea și consolidarea stării de să
nătate, constituind în același 
timp criterii de apreciere a 
gradului de civilizație.

Eforturile ce se întreprind în 
prezent pentru folosirea cît mai 
judicioasă a Investițiilor făcute 
pentru dotarea unităților co
merciale cu utilaje -Și accesori
ile necesare, demonstrează sim
țul răspunderii pentru gospo
dărirea -judicioasă a avutului 
statului socialist, a proprietății 
obștești, prin înlăturarea

măsurile de
de civilizație

pci, a dezordine) și a tuturor 
neajunsurilor 
publică.

Respectarea 
co-sanilare în 
țuluj de stat, 
seninătate atît 
civilizat al magazinelor, cit și 
pentru sănătatea consumatori
lor. Pornind de la aceste con
siderente, apare limpede pen
tru orice om cu simț gospodă
resc, cu o elementară educa
ție sanitară necesitatea cerce
tării atente, cu ochi critici, a 
stării de curățenie a unităților, 
anexelor și dependințelor, a 
modului de păstrare și manipu
lare a produselor alimentare, 
vecinătatea mărfurilor, efectu
area de către personalul din 
comerț a controlului medica) 
periodic, purtarea halatelor, a 
bonetelor curate și apretate. 
Este cu atît mai imperios nece
sar ca în unitățile de alimen
tație publică să se efectueze 
un control sistematic în labora
toare, bucătării, carmangerii, 
asupra modului de preparare a 
produselor, a stării de curățe
nie și îndeosebi asupra calită
ții materiei prime folosite la 
prepararea meniurilor. Este ne
cesară de asemenea, o cerce
tare sistematică a veselei, tacî- 
murilor, paharelor, a fețelor de 
mese, pentru a constata dacă 
ele sînt bine spălate în mo
mentul servirii consumatorilor. 
Acestea sînt doar cile va aspec
te generale, pe care le com-

din alimentația

regulilor igieni- 
unilățile comei- 
are o mare în- 
penlru aspectul
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Biberoane pentru cei mici

— ȘEF SECTOR ECONOMIC 
GOSPODĂRESC

Postul se poate ocupa prin 
concurs.

cm
(Urmare din pag. 1)

Cum vi se pare pro
gramul acesta de 6 ore ? ne 
adresăm .revizorului* Ben- 
ceak.

— Știți, eu lucrez in acest 
sector de 20 de ani, și tot 
ca lăcătuș de revizie. Ce aș 
putea spune in afară de fap
tul ca așa e foarte bine, pu
tem efectua revizii de bună 
calitate, iar pe mineri nu-i 
încurcăm. înainte, toate tre
buia să le zorim, astăzi însă, 
în cele 3 abataje ce le am 
in grijă pot efectua lucrări 
de calitate. In fond, dorința 
noastră este de a pregăti în
totdeauna locul de muncă in 
condiții cit mai bune. Ace
leași lucruri sint valabile și 
pentru cei ce se ocupă de 
aprovizionare. Este explicabil, 
deci, cum e posibil să dăm 
aceeași producție ca înainte.

Abatajul este inundat din 
nou de zgomotul muncii. Se

S1MBATA 11 DECEMBRIE

PROGRAMUL I i 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 8,00 Sumarul pre
sei; 8,08 Matineu muzical; 
8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,00 Buletin de 
știri; 9,03 La microfon, me
lodia preferată (continuare);

fiaioria
aud loviturile scurte de la 
montarea „lugnei" in prelun
girea abatajului. La numai 
' ițira pași electricianul MIR
CEA MARINESCU verifică 
cu atenție starea de funcțio
nare a motorului de acțio
nare a .capului' transporto
rului. Fiecare fir, fiecare con
tact, jiecare bobină este cer
cetată cu atenție. Sesizindu- 
ne intenția de a-i solicita o 
părere, oprește pentru mo
ment motorul : „Deh, acuma 
e altfel! Nimeni nu mu mai 
zorește. Normal că și trea
ba e bine făcută'. Intr-ade
văr, o treabă bine făcută, 
asigură minerilor succesul in 
adincuri. Fiecare minut în
trebuințat la maximum cum 
bine spunea unul din inter
locutori, aduce suplimentări 
la depășirea de 7 00b de tone 
înregistrată de sectorul I al 
exploatării lonene de la înce
putul anului și pînă in pre
zent.

9.30 Miorița; 10,00 Buletin 
de știri; 10,05 Arii din ope
rele;
tale;
liste:
11,05 
club 
vită Românie ! — imnuri de
dicate patriei; 12,00 Discul 
zilei; 12,15 Recital de operă;
12.30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal; 13,15 
Avanpremieră cotidiană; 13,30

10,20 Piese instrumen- 
10,30 Din țările socia
li,00 Buletin de știri; 
Melodii: 11,15 Radio- 
turistic; 11,35 Fii slă-

SPITALUL
UNIFICAT

PETROȘANI
— Ciocolată ? Da. vă sor

im imediat.'

Foto: Ion LEONARD

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Simon Bolivar (9—12 
XII) : Republica : Cenușa, se
riile 1 și II (9 — 12 XII); 
LONEA — 7 Noiembrie:
Balul de sîmbătă seara (9 — 
11 XII): Minerul : Greșeală 
fatală (9-12 XII): VULCAN: 
Asediul (9—12 XII) ; BAR- 
BATENI : Dimineți de iarnă 
(10—12 XII) ;

e cunoscut că incepind cu 
data de 1 ianuarie 1972 de
vine vacant postul de

Condițiile de studii și sta
giu, precum și salarizarea sint 
cele prevăzute in H.C.M. 
2 351/1969.

Candidați*! se vor adresa 
direcțiunii Spitalului unificat 
Petroșani, pînă la 20 decem
brie 1971.

Radiorccording; 15,00 Buletin 
de știri; 16,00 Radiojurnal; 
17,00 Știință, tehnică, fante
zie; 17,30 Muzică populară; 
18,00 Orele scrii; 20,00 Table
ta de seară; 20,05 Zece me
lodii preferate; 20,40 Știința 
la zi: 20,45 La hanul melo
diilor: 21,30 Revista șlagăre
lor; 22.00 Radiojurnal; 22,30 
Muzică de dans; 22,55 Mo
ment poetic; 23,00 Expres 
melodii; 24.00 Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

In nota întitulată „Nu găsim 
biberoane" din 5 octombrie a.c. 
relatam eă în farmaciile din 
Valea Jiului nu sc găsește un 
asemenea articol. După publi
carea notei, la redacție a sosit 
un răspuns din partea Oficiu
lui farmaceutic Deva, în care 
acesta, după ce arată unele 
greutăți ne comunică:

„In cursul zilei de 16 octom
brie a.c. am primit 20 000 bu
căți tetine (biberoane) cu ca-

A

,,ln pauza de masă la punctele 
alimentare din întreprinderi"

re vom căuta ca. în cel mai 
scurt timp, să satisfacem ne
cesarul populației din județe
le Hunedoara și Alba.

Interesîndu-ne am aflat că 
intr-adevăr la sfîrșitul lunii 
octombrie și începutul lunii 
noiembrie cele trei farmacii 
din Petroșani, ca și celelalte 
din Valea Jiului, au primit în
tre 100—400 biberoane, ceea ce 
doar momentan, rezolvă cerin
țele de astfel de obiecte.

Răspunzînd articolului cu ti
tlul de mai sus, publicat în zia
rul nostru nr. 6 832 din 19 
octombrie a.c., in care erau 
analizate unele aspecte negati
ve privind aprovizionarea uni
tăților T.A.P.L. din incintele 
întreprinderilor. conducerea 
trustului ne face cunoscut că, 
problema in cauză stă in cen
trul atenției sale. S-a procedat

Iu măsuri, menite să ducă a- 
colo incit unitățile să dispună 
in permanență de sortimente 
variate de alimente și gustări. 
S-a luat totodată legătura cu 
serviciul comercial al O.C.L. 
Alimentara, solicitîndu-1 să 
furnizeze unităților T.A.P.L. 
din întreprinderi cantități spo 
rite din articolele mai mult so
licitate.

igienă să devină

portă aplicarea practică a mă
surilor igienico-sanitare in uni
tățile comerțului de stat. In 
mod concret, rezultatele și efi
ciența lor rezultă din consta
tările personalului sanitar din 
sectorul de igienă, ale echipe
lor de control obștesc și aie 
altor organe de acest fel.

Râmîne- constatat, că în ulti
mul timp, pe teritoriul munici
piului Petroșani, normele dc i- 
gicnă și sănătate încă nu sînt 
respectate de toate unitățile, de 
către toți salariații și responsa
bilii acestora. E concludent in 
accs sens faptul că. pentru a- 
baterile și nerespectarea nor
melor de igienă privind pro
ducția. prelucrarea, transportul 
și desfacerea produselor ali
mentare, cadrele sanitare aflate 
în inspecție, au aplicat numai 
în luna trecută. 42 de sancți
uni pentru contravenții. Prin
tre salariații din cadrul unită
ților alimentare, care n-au vrut 
să înțeleagă că prezentarea ia 
controlul medical periodic este 
într-adevăr necesară și obliga
torie se numără Dumitru Mir
cea, de la unitatea T.A.P.L. nr. 
5 ..Oltul’ Petroșani, Aurora Oa- 
nă, de la unitatea T.A.P.L. nr.
18 „Straja" Vulcan, Aurora Cîr- 
paci, remizieră la cofetăria din 
Vulcan. Cristea Gaițescu. de la 
depozitul de ambalaje C.L.F.. 
Aurelia Gheorghiu de la unita
tea C.L.F. nr. 9 Aninoasa ș.in.a. 
O vină în aceste cazuri o au 
.și șefii de serviciu de la unită
țile respective care, la rîndul 
lor dovedesc nu numai o insu
ficientă educație sanitară, dar 
și o optică cu totul falsă despre 
problemele dc igienă și sănătate. 
Nu este nici o nedumerire pen
tru nimeni că. din această ca
uză. în multe sectoare de acti
vitate sînt nesocotite sistematic 
regulile elementare de igienă și 
gospodărie. Mulți lucrători din 
comerț s-au făcut vinovați pen
tru încălcarea normelor amin
tite și au fost amendați de or
ganele sanitare municipale. Așa 
este razul lui Nicolae Mitrn- 
che. șj Constantin Clocoiu de la 
■initatea C.L.F. nr. 10 Vulcan. 
Elena Matei de la cofetăria nr-
19 Vulcan, Marin Kedves do la 
bufetul nr- 52 „Dîmbovița’ Pe
troșani, loan Firican do la ma
gazinul nr- 11 ..Gostat’ Vulcan 
ș.a., care nu păstrează curățenia 
în sectorul lor dc activitate, 
produsele alimentare le depozi
tează în condiții neigienice, ser
vesc murdar, etc. Alți salariațl 
ca Floarea Tulbureanu de la 
unitatea nr. 50 „Tntim“ Vulcan. 
Eugenia Uvegeș de la O.C.b. 
Alimentara nr. 2 Petroșani, nu 
poartă echipamentul de protec-

norme

ție, au o ținută neturespunză- 
toarc la locul dc muncă. Unii 
transportă, depozitează șj des
fac produsele alimentare în 
condiții neigi- nice. piin<;i este 
depozitată direct pe dușumea, 
la fe| produsele de carne, sa
lam, slănină ele. Așa procedea
ză Iosif Soreja de la I.M.P.P., 
Margareta Firican .și Ștefan 
Dineu de ia magazinul .Gustat* 
din Vulcan. Exemple asemănă
toare pot fi date șj de la uni
tățile O.C.L. Alimentara nr. 3, 
6, 13 Petroșani și 43 Petrila ș.a.

Există salariațj din sectorul 
alimentar care, nu păstrează 
probele din alimentele date in 
consum, probe necesare pentru 
determinarea îmbolnăvirilor în 
cazul în care ele se produc. A- 
ceste cîteva exemple sînt sufi
ciente pentru a arăta o situa
ție negativă întîlnită pe raza 
municipiului’. Ce demonstrează 
acest fapt ? In primul rînd 
slaba preocupare a conduceri
lor unităților comerciale pen
tru aplicarea și respectarea nor
melor de igienă în rețeaua ma
gazinelor. In al doilea rînd, o 
Insuficientă cunoaștere a regu
lilor elementare de igienă și 
curățenie din partea salariaților, 
determinată și de slaba muncă 
dc educație sanitară desfășura
tă ' " ....
Și 
se 
Și 
organe de inspecție.

Pentru înlăturarea neajunsu
rilor semnalate, considerăm că 
este necesar, ca fiecare salariat 
și lucrător din comerț 
cunoască bine atribuțiile 
serviciu și să respecte cu stric
tețe normele de igienă stabili
te. De asemenea, este impe
rios necesar ca toate conducerile 
organizațiilor comerciale, să 
manifeste mai multă exigență 
la angajarea salariaților, în spe
cia] în sectorul alimentar și să 
respecte prevederile H.C.M. 
2506/1969 în care sînt stabilite 
și sancțiunile pentru contraven
țiile la normele legale de igienă 
de prevenire și combatere a bo
lilor transmisibile. In același 
timp, trebuie întărită și susți
nută munca de educație igieni- 
co-sanilară depusă de persona
lul din sectorul sanitar Ia toate 
nivelele și intensificarea supra
vegherii de igienă cu o exigen
ță sporită. Numai depunînd e- 
forturi intense, vom putea de
păși neajunsurile și linurile 
existente, asigurînd populației 
din Valea Jiului condiții opti
me de sănătate.

lUlTIMA
| A mol râmos (cu excepția 
' meciurilor, fortuit ominolc, o’e I Rapidului ți UT.A.-ei) de 
| disputat o singură etapă, 
Idin ocest jfirjit de tur ..fier

binte”. ..Păcat — vorba preșe-

I dintelui clubului Jiul, loan 
Karpinccz - că se termină, 
intraseră „băieții* noștri >ntr-o

I formă mare, incit nimeni 
nu ar moi fi venit cu indrăr-

Ineclo de a pretinde puncte 
Io Petroșani. Păcat că se !er-

Imină !’’
D-icâ ne gtndim, insă, că, 

opo. fotbaliștilor noștri Irun-I lași le rămin doar 3 soptă- 
• mmi și ceva de voconță. c 
Ibine, totuși, că luăm un . re- 

loche”.,.
| Duminică, Jiul joacă Io Plo- 
j iești. Oricită circumspecție om

Avancronică 
fotbalistică

I incerco so sliecurâm in oceste I rinduri, totuși nu putem foce 
Inimic pentru o opri... optimis

mul core răzbate, core țișnește

I dintre litere, inoculat nouă 
de fotbaliștii Jiului. „Am mai

I jucat de curind cu ei. Sint cel 
mai slabi din divizia A. Dacă 
noi venim doar cu un meci egol

Ide acolo, să se simtă fericiți 
c-au scăpat așa - ne spuneo,

I alaltăieri, Tonca, parcă mol 
precis in declarații ca nicio-

Idoto. „Firesc ar fi să-i batem j 
- ne dcclaro și Georgescu - i 
dar s-ar putea să scoată și ei |I un punct..." Nu mi s-o părut | 

Ide loc exagerat acest optimism I 
ol „băieților" și le-om înțeles .

| dorința de a încheia sezonul I 
Icu o victorie, cu un rezultot • 

prețios.
Așa că...
La Craiova, ,.U" — Forul. I 

' Pronostic : 1.

ILo lași, Politehnica - A.S.A. ■ 
Tg. Mureș. La prima vedere, o I

(victorie facilă a gazdelor...
La Bacău, derby-ul frunto- I 1 șelor. Doar printr-o comporto- ■ 

| re excepțională (exclusă in I 
. ocluolo conjuctură), U.TA. I I poote emite pretenții Io un I 
• meci egol.

Lo Pitești, F.C. Argeș - Di- ■ 
| nomo. „Trupa" lui Nîcușcr I I deziluzionează mereu, oșc co ! I talgerul victoriei va fi de por- I 
Iteo lui Dobrin și a lui Froțilc. ■

Meciurile din Capitală (Ro- | 
pid - „U" Cluj și Steouc - I 

| Crișul) sînt deschise oricăror I I rezultate. Da, do, oricăror re- | 
Izultote...

Și-acum, gata cu ovoncroni- 
. cele pînă-n martie !... -I_ _ _ _ _ _ V I-1

de organele de specialitate 
cele comerciale. La acestea 
mai adaugă controlul formal 
ineficient, făcut de unele

să-și 
de

Dr. C. ARDELEAN 
laboratorul de epidemiologie 

Petroșani

VIITORUL DRUMURILOR
(Urmare din nr. 6 877)

Pentru a înțelege mai bine 
această problemă, să facem 
un mic calcul. Pentru a că
lători cu avionul de la Bucu
rești la Constanța sînt nece
sare circa 45 minute de zbor 
efectiv și aproape două ore 
de călătorie cu automobilul 
sau autobuzul, între cele 
două aeroporturi și orașe. Și 
încă este vorba despre un 
caz fericit, deoarece aeropor
turile se află relativ aproape 
de orașe. In cazul dirijabi
lelor, durata drumului prin 
oraș și pînă la aeroport se 
reduce substanțial, deoarece 
acrogărilc pot fi construite 
în acest caz chiar in piețele 
mari din orașe.

Mai există și alte argumen
te. De exemplu, pentru un 
pasager care călătorește cu 
dirijabilul este necesară o 
forță de tracțiune de 5—7 
cp, în timp ce în cazul a- 
vioanelor cu reacție este ne
voie de 210—230 cp de fie
care pasager. Mu Iți dintre cei 
care călătoresc în zone nu 
prea îndepărtate ar fi dis
puși să meargă de două ori 
mai încet, dar să plătească, 
în schimb, de zece ori mai 
ieftin prețul biletului.

Dirijabilele pot fi asemuite, 
de asemenea, cu transatlanti
cele. Mărimea lor permite a- 
menajareu la bord a unor ca
bine și saloane tot alît de 
confortabile și luxoase ca și

pe reputatul transatlantic 
„France".

S-a mai calculat că diri
jabilul ar putea fi de neîn
locuit in cadrul transportu
rilor de mărfuri, chiar dacă 
s-ar utiliza motoare clasice. 
Specialiștii consideră însă că 
dirijabilele pot utiliza și mo
toare nucleare. Se știe că a- 
vioanele de transport pot du
ce mărfuri destul de grele, 
însă compartimentele lor de 
bagaje sînt relativ mici, în 
timp ce dirijabilele ar putea 
transporta mărfuri sau ma
șini cu diametrul pînă la 40 
m și cu greutatea de 100-150 
tone. In Uniunea Sovietică 
s-a calculat că, dacă jumă
tate din cheresteaua produși! 
în R.S.F.S.R. s-ar transporta 
cu ajutorul a 20—30 dirija
bile, s-ar realiza o economie 
de 20 milioane ruble pe an. 
Se mai poate aduce și urmă
torul exemplu : uzinele de 
autoturisme produc zilnic su
te de mașini care trebuie 
transportate la locul de des
tinație. In prezent, acest lu
cru se realizează cu ajuto
rul autotrenurilor, căii fe
rate, navelor maritime sau 
fluviale. Dar ne putem în
chipui că un număr de di
rijabile ar prelua zilnic în
treaga producție a uzinelor 
de automobile și le-ar trans 
porta fără nici o greutate cu 
o viteză mult mai mare de

DRUMURILE

RUGBI

Știința Petroșani - 
A.S.Z. Varșovia 

12-4
Ieri după-amiază, pe stadio

nul „Jiul", Știința Petroșani a 
susținut un joc internațional în 
compania redutabilei echipe po
loneze A.S.Z. Varșovia. După 
cum era de așteptat, victoria 
a revenit studenților petroșă- 
ncni cu scorul de 12—4 (4—0). 
Toate cele 16 puncte au fos» 
realizate din essai-uri : Ncagu 
(min. 3), Burghelea (min. 58), 
Rădulescu (min. 65), respectiv 
Jagienak (min. 71).

Vom reveni cu amănunte.

N. L.

CONSULTAȚIE
Pentru cadrele didactice care 

își vor susține în anul viitor 
examenele de grad și definiti
vat, duminică, 12 decembrie, la 
ora 10, în sala Casei dascălului 
va avea loc a doua consul
tație.

cit cea prezentă pînă la lo 
cui de destinație. Desigur că 
cele de mai sus nu epuizea
ză nici pe departe posibili
tățile pe care le oferă uria
șele nave aeriene, mai ușoa
re decit aerul.

Să vedem acum cum ar 
putea arăta un dirijabil con
struit în a doua jumătate a 
secolului XX. Din proiectele 
realizate de ingineri sovie
tici, americani, austrieci se 
poate imagina un portret ge
neric al aeronavei. Ea va a- 
vea o lungime de circa 300 
m. un diametru de 50—60 m 
și va fi înzestrată, probabil, 
cu un reactor atomic. Volu
mul spațiului umplut cu he
liu va fi de aproximativ 
400 000 m3. Aceasta va per
mite ridicarea unei încărcă
turi de 150—180 tone — sau 
500—600 pasageri, în ca
bine de lux plus 90—100 
tone do mărfuri. Intr-o 
variantă turistică, aerona
va ar putea transporta 
1 600—1 800 persoane cu o vi
teză de 200—300 km/h, a- 
vînd o rază de zbor practic 
nelimitată.

Forța de propulsie ar fi 
realizată de o turbină do 
6 000—7 000 cp cu două e- 
lice, cu diametrul de apro
ximativ 20 m. Aparatele mo
derne de aeronavigație ar fa- 

*ce posibilă conducerea de nu
mai zece persoane a gigan
tului în condiții de securita
te totală.

Bogdan PAVELESCV 
(Va urma)

VIITORULUI
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lucrările Congresului 
al VIKn al P.N.ILP. VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

ne liniile fundamentele n!e 
noului cincinal.

r c • ■ ■. -;
v r Edward Babiuch.
membru al Biroului Politic, se
cretar ai CC al P.M.UJ»„ a 
subliniat însemnătatea respec
tării normelor leniniste ale 
vieții de partid ca factor esen
țial al asigurării rolului condu
cător al partidului șl ol întări
rii continue a legăturilor sa’e 
cu masele.

Joref Buziuski, prim-sccretor 
al Comitetului voievodal Olsz- 
tyn ni P.M.U.P., a vorbit des
pre rezultatele discuțiilor indi
viduale ale organelor de partid 
cu membrii partidul»»1, pentru 
o cunoaștere mai prcCundâ a 
profilului lor politic. moral Ș 
profesional și pentru înlătura
rea unor elemente pasive sau 
descompuse.

ANDRZEJ WASILEWSK1. di
rectorul Editurii dc Stat 
a subliniat atenția acor
dată de partid creației con
temporane, care trebuie să Joa
ce un rol activ in influențarea 
atitudinii față de muncă și so
cietate a cetățenilor.

LEON WANTULA. scriitor, 
provenit din rîndurile mineri
lor de Ia mina Chwalowice, vo
ievodatul Katowice, a relevat 
eficiența contactelor scriitorilsr 
și altor creatori cu clasa mun
citoare.

JOZEF NOWOTNY. prim-sc- 
cretar al Comitetului de partid 
al Combinatul siderurgic „V. 1. 
Lenin" din Nowa Huța, a vor
bit despre rolul organizațiilor 
de partid în îndeplinirea sarci-

JOZEF MAJCHRZAK, prlm- 
■■ ' | | r '1 i P 

din Bydgosm. a abordat în cu- 
\intui său importanța asigură
rii corelatei dintre realiză; .'e 
in producție și rdienrea nive-

Contribuția științei la dezvol
tarea economică a Poloniei, 
stadiul actual al cercetării ști
ințifice în diferite domenii șl 
sarcinile care-l revin în noul 
cincinal. în contextul produc
ției tehnico-științifice contem
porane au constituit tema cu- 
vintului rostit de prof. WLOD- 
ZIM1 ER Z TRZ EBÎATOWSKI. 
vicepreședinte al Academici po
loneze de științe.

JERZY MUSZYNSKI, prim- 
secretar al Comitetului voievo
dal Lodz al P.M.U.P., a relevat 
că discutarea de către masele 
largi a documentelor privind 
dezvoltarea viitoare a Poloniei 
a avut ca efect intensificarea 
activității oamenilor muncii, 
atît în domeniul politic, cît și 
în construcția economică, a 
contribuit la strîngerea legatu
rilor între partid și societate.

STANISLAW KUJDA, prim- 
secretar al Comitetului voievo
dal Koszalin, a abordat în in
tervenția sa posibilitățile dc 
valorificare superioară a bogă
țiilor litoralului baltic.

HENRYK KAMIENCZAK, 
minier la întreprinderea ex
tractivă „Milowice*. a arătat 
că, în discuția premergătoare 
Congresului, minerii au abor
dat în spirit critic și autocritic 
rezultatele muncii lor, scoțînd 
la iveală noi posibilități de 
sporire a producției de cărbu
ne. El a insistat asupra nece
sității îmbunătățirii continue a

Raporlînd Congresului depă
șire.-, planului la producția 
către Uzinele „li ’ Ccgiclskl* 
din Poznan, ALEKSANDER 
WYROZEBSKI, secretar al oi'- 
eanizației de bază dlnlr-una 
din secțiile fabricii de motoare 
marine, a insistat asupra nece
sității continuei ridicări a cali
tății și performanțelor tehnice 
ale produselor.

ROMAN MARCZYK. prim- 
«ccretar al Comitetului P.M.U.P. 
de la Uzina de aparate de ra
dio din Varșovia, a vorbit des
pre experiența organizației de 
partid din întreprindei-e în fo
losirea tuturor posibilităților 
existente de îmbunătățire a 
condițiilor de muncă și viață 
ale salariaților.

ALOJZY KARKOSZKA, prim- 
secretar al Comitetului voievo
dal Gdansk al P.M.U.P., și-a 
consacrat cuvîntarea principa
lelor probleme economice ale 
voievodatului: perfecționarea
organizării muncii în șantiere
le navale în vederea produce
rii vaselor de mare tonaj, mo
dernizarea flotei maritime, îm
bunătățirea pescuitului.

In cursul zilei de vineri, 
Congresul a fost salutat de 
MAHGOULO OSMAN, membru 
al C.C. al P.C. din Sudan, 
KNUD JESPERSEN, președin
tele P.C. din Danemarca. ZU- 
HEIR ABDUSSAMAD, mem
bru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C. din Siria.

După amiază, delegații la 
Congres au trecut la ultimul 
punct al ordine! de zi, alege
rea organelor conducătoare ale 
partidului.

Lucrările Congresului conti
nuă.

• Președintele Salvador Al
lende a semnat un decret prin 
care se ridică starea excepțio
nală instituită la 2 decembrie 
In provincia Santiago, transmi
te agenția Prensa Latina.

• O mare parte a opiniei 
publice britanice continuă să 
se pronunțe împotriva eventu
alei intrări a Angliei în Piața 
comună. Potrivit unui sondaj 
de opinie — efectuat de Insti
tutul Gallup, și ale cărui re
zultate au fost publicate de 
cotidianul .Daily Telegraph" — 
47 la sută din persoanele ches
tionate s-au declarat ferm îm
potriva aderării, și numai 30 
ia sută în favoarea acesteia. 15 
la sută n-au exprimat nici o 
părere

© Conducerea Uniunii Creș- 
tin-Democrate din R-F. a Ger
maniei a aprobat numirea lui 
Rainer Barzel ca unic candidat 
al U.C.D. la alegerile pentru 
funcția de cancelar federal.

• La Buenos Aires a fost 
6emnat un acord potrivit că
ruia RS. Cehoslovacă acordă 
Argentinei un credit de 5 mili
oane dolari pentru achiziționa
rea de instalații industriale ce
hoslovace. A fost realizat, de 
asemenea, un consens în ve
derea sporirii volumului co
merțului bilateral, care, în 1971 
a ajuns la 15 milioane dolari.

• La invitația președintelui 
îosip Broz Tito, informează a- 
genția Taniug, regele Afganis
tanului, Mohamed Zahir Khan 
Șah, va face la 12 decembrie 
o vizită de prietenie în Iugos
lavia.

• In Uniunea Sovietică a 
fost lansat, vineri, satelitul ar
tificial al Pămîntului „Cosmos- 
464*. El are la bord aparatură 
științifică destinată continuă
rii cercetării spațiului cosmic 
conform programului dinainte 
stabilit.

Q Negocierile în vederea so
luționării conflictului de mun
că survenit în industria meta
lurgică a landului Baden-Wurt- 
temberg, din R. F. a Germani
ei. au fost întrerupte joi seara 
după ce devenise evident că 
un compromis nu va putea fi 
realizat în actuala etapă. Data 
reluării tratativelor nu a 
fost stabilită.

• Țările Pactului Atlantic 
au cheltuit în cursul anului 
1971, în scopuri militare, uria
șa sumă de 106,4 miliarde do
lari — informează agenția As
sociated Press.

© Consiliul de Securitate se 
va întruni luni, 13 decembrie, 
pentru a discuta prelungirea 
mandatului forțelor O.N.U. în 
Cipru.

© Defecțiunea semnalată joi 
la bordul navei spațiale „Ma- 
riner-9', care evoluează de la 
13 noiembrie pe o orbită în 
jurul planetei Marte, a fost 
remediată, s-a anunțat la Cen
trul spațial de la Pasadena 
(California). In urma comenzi
lor transmise de la Pasadena, 
nava și-a reluat în timpul ce
lei de-a 49-a evoluții orbitale 
marțiene activitatea normală. 
A reînceput, de asemenea, 
trasmiterea fotografiilor făcute 
de aparatele instalate la bord, 
care fusese sistată.

• Statele Unite și Portuga
lia au căzut de acord asupra 
prelungirii, pînă în februarie 
1974, a drepturilor S.U.A. de 
folosire a bazelor militare pe 
care le au în insulele Azore, a 
anunțat Ronald Ziegler, purtă
tor de cuvînt al Casei Albe.

® Partidul Dreptății, care 
deține majoritatea mandatelor 
în Parlamentul Turciei, a ac
ceptat să participe la formarea 
unui nou guvern, a declarat Niza- 
mettin Erkmen, secretar general 
al acestui partid. După cum se 
știe, după demisia de la 3 de
cembrie a guvernului turc, fos
tul premier Nihat Erim a fost 
însărcinat cu formarea unui 
nou cabinet.

• Zece muncitori spanioli 
au fost traduși în fața unui 
tribunal din Madrid sub acu
zația de ..asociere ilegală" — 
transmite agenția France Pres- 
se. Ei sînt acuzați, printre al
tele, că fac parte din .Comisi
ile muncitorești*, organizații 
sindicale care activează în ile
galitate.

PARIS

Selecționatele de hochei pe 
gheață ale României și Fran
ței s-au intilnit in meci re
vanșă la Asnieres lingă Pa
ris. Partida, desfășurată în 
prezența a 1500 spectatori, a 
fost de bun nivel tehnic, cu 
multe faze interesante și s-a 
terminat la egalitate : 2—2 
(1—0, 0—2, 1—0). llocheiștii 
români au dominat în prima 
repriză, cînd au deschis sco
rul în minutul 10 prin Io- 
niță. In repriza a doua, ini
țiativa a fost de partea gaz
delor, care au egalat prin 
Guenelon în minutul 27 și au 
luat apoi conducerea datorită 
golului marcat dc Gabanis, In 
minutul 32. In ultima repri
ză, echipa României atacă 
mai decis, obținînd cgalarea

printr-un gol spectaculos în
scris de Huțanu (inin. 55).

MUNCHEN

Din cele 3,G milioane de 
bilete de intrare puse in cir
culație pentru diferitele com
petiții ale Jocurilor Olimpice 
de la Miinchen au fost vîn- 
dute pînă la 1 decembrie 
peste 2 milioane (550 000 în 
diferitele țări ale lumii, iar 
restul in R. F. a Germaniei). 
Aceste vînzări au adus pînă 
acum organizatorilor circa 10 
milioane de mărci.

TOKIO

După opt ani, flacăra olim
pică va arde din nou pe pă- 
rnintul Japoniei, țară care va 
găzdui dc data aceasta, în

Guvernul R. P. Chineze și guvernul
Republicii Senegal au hotărit 

să stabilească relații diplomatice
PEKIN 10 (Agerprcs). — Gu

vernul Republicii Populare 
Chineze și guvernul Republicii 
Senegal au hotărit să stabileas
că relații diplomatico, In nivel 
de ambasadă. — se arată în- 
tr-un comunicat dat publicity 
ții dc agenția China Nouă. Ce

le două guverne — se mențio
nează în comUnieat — își vor 
dezvolta relațiile de prietenie 
și colaborare pe baza principi
ilor respectării suveranității șl 
integrității teritoriale, neames
tecului în treburile interne, e- 
galității șl avantajului reciproc

Evoluția ostilităților 
indo-pakistaneze

DELHI 10 (Agerprcs). — Pos
tul dc radio .All India" — re
luat dc agenția United Press 
International — a anunțat că 
trupele indiene au ocupat por
tul Narayanganj, aflat la 16 
kilometri de Dacca, și că lupte 
grele continuă în apropiere dc 
Dinajpur. Forțele aeronavalc 
indiene, precizează sursele men
ționate, au atacat porturile est- 
pakistaneze Chittagong și Ba- 
risal și au bombardat instala 
țiile portului Karaci.

Purtători dc cuvînt militari 
de la Delhi au anunțat că în 
regiunea Chamb, din estul Caș 
mirului, trupele pakistaneze au 
fost obligate să se replieze dc 
pe malul estic al rîului Muna 
war Tawi, ca urmare a presiu
nii exercitate de forțele indic 
ne. Pe de altă parte, purtători 
de cuvînt oficiali de la Delhi 
au informat că avioane pakis
taneze au bombardat localită 
țile indiene Alamgir și Ghora

bahi, din apropierea frontierei 
cu Pakistanul dc vest.

★
RAWALPINDI 10 (Agerprcs). 

— Un purtător de cuvînt al ar
matei pakistaneze, citat dc a- 
genția Associated Press, a de
clarat că „trupele pakistaneze 
opun o rezistență hotărîtă for
țelor indiene, pc întreg teri
toriul Pakistanului dc est". El 
a menționat că luptele conti
nuă în împrejurimile orașului 
Jessore, unde „situația este in
certă", precum și în distric
tele Comilla și Sylhct, din Pa
kistanul oriental.

La Rawalpindi, un purtător 
de cuvînt al marinei pakista
neze a confirmat că forțele ae
riene indiene au atacat portul 
Karaci. Pc de altă parte, postul 
de radio pakistanez a comu
nicat că trupele pakistaneze 
înaintează în sudul Cașmirului 
și că și-au consolidat pozițiile 
de-a lungul rîului Munawar 
Tawi.

AFRICA CENTRALA : La 11 decembrie 1971 
U.N.I.C.E.F. își serbează cea de a 25-a aniversa
re. Fundația internațională a Națiunilor Unite 
pentru ajutorarea copiilor, a fost înființată la 11 
decembrie 194G, cind s-a constatat că circa 
20—30 milioane dc copii suferă în Europa dc 
pc urma războiului și alte cîteva milioane în 
Asia. Primele măsuri de ajutorare a acestor co
pii de către Națiunilor Unite a fost strîngerea 
de fonduri de la cele 128 de state ale O.N.U. 
și combaterea bolilor, a malnutriției. a igno
ranței, construirea de case ale copiilor, școli, 
spitale, cămine, cantine etc.

In foto: Copii pigmei din Africa Centrală 
primind medicamente prin U.N.I.C.E.F.

© Școala „România" din 
Montevideo a organizat o fru
moasă serbare de sfîrșit de an 
(în Uruguay începe vacanța de 
vară — n.r.), cu un spectacol 
de cîntece, poezii, scenete și 
dansuri simbolizînd prietenia 
între popoarele român și Uru
guayan.

Ambasadorul român la Mon
tevideo, Valeriu Pop, prezent 
la această serbare, a transmis 
un mesaj de prietenie cadrelor 
didactice și elevilor acestui lă
caș de învățămînt ce poarta 
numele patriei noastre.

©■ In luna noiembrie, în Ca
nada existau 500 000 de șomeri. 
Cifra reprezintă 6,6 la sută din 
totalul forței de muncă din a- 
ceastă țară.

--------4--------

LA FREIBURG,
R. F. A GERMANIEI

Colocviu cu tema 
„România după 

edictul lui Aurelian 
și formarea 

limbii române**
FREIBURG 10 (Agerprcs). — 

In orașul vest-german Freiburg 
au avut loc lucrările celui dc-al 
9-lea colocviu organizat de so
cietatea „Mihail Eminescu* de 
pe lîngă Universitatea din lo
calitate pe tema „România du
pă edictul lui Aurelian și for
marea limbii române*-.

Această manifestare științifi
că s-a bucurat de prezența 
unui număr însemnat de profe
sori și studenți de la univer
sitățile din R. F. a Germaniei 
și din alte opt țări europene.

La lucrările colocviului, care 
s-au desfășurat la un înalt ni
vel științific, a participat și o 
delegație de savanți și specia
liști români.

în Adunarea Generală a O.N.U.

Dezbaterile asupra situației
din Orientul Apropiat

NEW YORK 10 — Corespon
dentul Agcrpres, Constantin A- 
lexandroaie, transmite : Aduna
rea Generală n O.N.U. și-a re
luat DEZBATERILE ASUPRA 
SITUAȚIEI DIN ORIENTUL 
APROPIAT, întrerupte ca ur
mare a abordării dc către ple
nară a problemei conflictului 
indo-pakistanez.

REPREZENTANTUL, TUR
CIEI la O.N.U.. Haluk Baiul 
ken, a subliniat, în cadrul in
tervenției sale, că rezoluția 
Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967 constituie o

bază rezonabilă pentru negocie
rea atingerii acestui focar de 
tensiune. El s-a pronunțat pen
tru rcactlvizarea misiunii Jar
ring și a cerut Israelului să 
dea dovadă dc receptivitate la 
inițiativele de pace avansate 
de reprezentantul special al se
cretarului general al O.N.U.

Lazar Moisov, REPREZEN
TANTUL PERMANENT AL 
IUGOSLAVIEI la Națiunile U- 
nlle, a avertizat că, în cazul in 
care nu sc va înainta grabnic 
pe o cale de soluționare a 
conflictului, s-ar putea ca rela

Coordonatele actuale ale luptei

(Urmare din nr. 6 866)

UN RĂZBOI ÎN CARE 
INIȚIATIVA APARȚINE 

PATRIOȚILOR

Ținînd cu orice preț la 
perpetuarea dominației sale, 
în Africa Australă și occiden
tală, Portugalia, deși mem
bră a Națiunilor Unite, a re
fuzat pînă în prezent să a- 
plice prevederile Declarației 
privind acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor 
coloniale, adoptată de sesiu
nea Adunării Generale din 
septembrie I960, rcspingînd, 
totodată, unele inițiative lua
te în acest sens de organi
zațiile care reprezintă aspi
rațiile popoarelor din An
gola, Mozambic și Guincca- 
Bissau. Astfel, „Declarația că
tre guvernul portughez", pu
blicată dc Mișcarea Populară 
pentru 
înainte de declanșarea insu
recției 
apel la soluționarea pașnică 
a problemei angoleze. Ară- 
tînd că politica autorităților 
coloniale în Angola urmă
rește „pregătirea febrilă a 
unui război colonial", M.P.L.A. 
propunea guvernului portu
ghez să adopte unele măsuri 
care vor putea fi apreciate 
„drept primul simptom al re
nunțării de către acest gu
vern la calea militară și 
drept năzuință de a rezolva 
problema angoleză în mod 
pașnic". Refuzul Lisabonei a

Eliberarea Angolei

armate, conține un

fost și de această dată ca
tegoric. .Am încercat toate 
mijloacele pentru a duce tra
tative — aveau să declare 
după această încercare ne
reușita reprezentanții luptei 
de eliberare din Angola. Co
lonialiștii portughezi ajii îm
pins masele populare ango
leze spre acțiuni directe. Noi 
sîntem oameni pașnici, dar 
am fost aduși la disperare”.

Acesta este, de altfel, mo
mentul în care în Angola iz
bucnește, la 4 februarie 1961, 
prima insurecție armată din 
coloniile portugheze. In cei 
peste zece ani, care au tre
cut de atunci, patrioții au 
reușit să-și întărească sensi
bil forțele și, deși nu se 
poate spune că reacția colo
nialiștilor a fost pasivă, să 
elibereze pînă în prezent o 
treime din teritoriul țării, 
să-și extindă controlul pe o 
suprafață de aproximativ 
400 000 km2. Principalele e- 
tapc ale acestei lupte au fost, 
în 1961, eliberarea nord-cs- 
tului țării, deschiderea, în 
1964, a unui front dc o mare 
importanță politică și stra
tegică în enclava Cabinda, 
situată între Republica Zair 
și Republica Populară Con
go, apoi declanșarea luptei de 
eliberare, în anul 1966, în 
sud-estul țării, în districtele 
Moxico și Cuando Cubando. 
.Incepînd din anul 1966, de
clara recent Agostinho Neto, 
președintele M.P.L.A., lupta 
noastră a cunoscut o extin-

derc geografică, am avansat 
cu multă repeziciune și am 
avut posibilitatea de a eli
bera zonele în care luptăm. 
Astăzi, controlăm efectiv dis
trictele Moxico și Cuando 
Cubando, districtele din Cu- 
anza Nord și o parte din dis
trictele Luanda și Cabinda -.

In zonele eliberate, patrio- 
ții angolezi, sub conducerea 
M.P.L.A., desfășoară opera
țiuni din ce în ce mai variate 
în vederea organizării unei 
vieți independente. Totodată, 
în aceste zone au luat ființă 
centre de instrucție revolu
ționară, în cadrul cărora noi 
militanți își însușesc politica 
M.P.L.A. și fac antrenament 
militar, se desfășoară largi 
acțiuni pentru menținerea și 
dezvoltarea producției agri
cole, au fost organizate școli 
primare, precum și o rețea 
de asistență medicală.

După cum declara Agos- 
tinho Neto, obiectivul actual 
al patrioților angolezi este 
generalizarea luptei de elibe
rare pe întreg teritoriul na
țional. In acest sens, preșe
dintele M.P.L.A. releva că în 
orașele și satele de pe întreg 
teritoriul Angolei funcționea
ză ramuri clandestine ale 
acestei organizații care con
duce lupta de eliberare a po- 
poru’ ii angolez.

Ion MADOȘA

(Va urma)
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Ultimele știri sportive
localitatea Sapporo, Jocurile 
Olimpice de iarnă. Adusă din - 
străvechea Olimpie, „flacăra" 
va ajunge la 1 ianuarie la 
Tokio și va arde timp de cî
teva ore în cupa de bronz 
ce străjuiește stadionul olim
pic unde s-au desfășurat în - 
anul 1964 întrecerile celei 
de-a 18-a ediții a Olimpiadei 
de vară. La Tokio, „focul o- 
limpic" va fi aprins de stu
dentul Takayuki Tanaka, un 
fotbalist în vîrstă de 18 ani. 
Incepînd din ziua de 2 ia
nuarie, ștafetele vor purta 
flacăra olimpică spre orașul 
Sapporo, care o va întimpina

cu sutele de participant! ai 
„Olimpiadei albe*, în ziua de 
3 februarie.

NEW YORK

Prima întîlnire dc atletism 
pe teren acoperit dintre se
lecționatele U.R.S.S. și S.U.A. 
sc va desfășura la Richmond 
(Virginia) în ziua de 17 mar
tie 1972. Meciul va cuprinde 
în total 23 de probe (14 mas
culine și 9 feminine).

PARIS

Comentind rezultatele din

cea de-a patra zi a „Tur
neului campionilor'* la tenis, 
cronicarul sportiv al agenției 
„France Presse" scrie între 
altele: „Românul Ilie Năs- 
tase continuă să fie neînvins 
după trei partide în acest 
concurs care încheie într-un 
chip strălucitor „Marele pre
miu al Filt". Joi scara, in fa
ța a peste 2 500 de specta
tori aflați in tribunele sălii 
„Pierro de Coubertin**, Năs- 
tase l-a învins pe cehoslova
cul .Ian Kodcs in trei seturi 
5—7, 6—2, 6—2. In acest fel, 
românul și-a luat revanșa 
pentru infringcrca suferită in 
fața lui Kodcs in finala din 
acest an a turneului de Ia 
Roland Garros. Tcnismanul 
român și-a etalat din nou 
marile sale calități prin vo- 
leuri foarte reușite și o ra-

piditatc i’e execuție care l-a 
incomodat pc adversarul său 
mai lent i.i riposte*.

MOSCOVA

După consign a rea a 12 run
de în turne.U internațional 
dc șah .Men-prialul Alehin" 
dc la Moscov 1, conduce ma
rele maestru spvletic Leonid 
Stein cu 8 pu-lcte și o par
tidă întrerupt urmat de 
Petrosian, Smîslov și Bron
stein — cu cit • 7,5 puncte. 
Șahistul român Florin Gheor
ghiu a acumulat pînă acum 
4,5 puncte (9 remjze și 3 în- 
frîngeri). El a co venit, fără 
joc, asupra remizei în par
tida întreruptă cu Savon, iar 
în runda a 12-a a împărțit 
punctul cu iugoslavul Parma, 
după numai 15 mutări.

țiile Internaționale să fie peri
clitate tocmai în acest moment, 
cînd evoluții conflictuale sînt 
semnalate și în alte părți alo 
lumii. Vorbitorul u arătat că 
numeroasele rezoluții adoptata 
de O.N.U., conferința statelor 
nealiniate. Organizația Unității 
Africane și dc alte organizații 
internaționale conțin bazele și 
cadru] unei soluționări juste șl 
durabile a crizei dîp Orientul 
Apropiat.

AMBASADORUL GRECIEI 
la O.N.U., Dimitri Bltsios. a su
bliniat, la rîndul său, că pacea 
în Orientul Apropiat depinde 
de aplicarea rezoluției din no
iembrie 1967 a Consiliului rfe 
Securitate, clădită pe Inadmisi- 
bilitatea achiziționării de teri
torii străine prin folosirea for
ței și pc necesitatea găsirii unei 
soluții pentru Instaurarea uu,cj. 
păci trainice în această rec'u- 
ne, caic să permită tuturoi sta
telor să trăiască în securitate, 
la adăpost de orice pericol

REPREZENTANTUL PER
MANENT AL IORDANIEI la 
Națiunile Unite, Bahamud-din 
Toukan, a cerut adoptarea do 
urgență de către Adunarea Ge
nerală și Consiliul de Securi
tate a unor măsuri eficiente 
pentru a determina transpune
rea în practică a tuturor pre
vederilor rezoluției Consiliului 
de Securitate

Hamdi Ould Moukna~<;. 
MINISTRU AL AFACERILOR 
EXTERNE Ab MAURITANIA, 
a declarat că Israelul nu tre
buie să ignore apelul la pace 
lansat de Organizația Unității 
Africane, să dea un răspuns po
zitiv, fără echivoc, la memo
randumul prezentat de media
torul O.N.U. privind retragerea 
trupelor israeliene de pe te
ritoriile arabe și începerea tra
tativelor de pace.

A urmat la cuvînt ȘEFUL 
DELEGAȚrET CHINEZE Ctao 
Kuan-hua. care a subliniat so
lidaritatea poporului chinez 
față de cauza popoarelor arabe. 
El s-a pronunțat pentru retra
gerea - imediată și necondiționa
tă a trupelor israeliene de pe 
teritoriile arabe ocupate

REPREZENTANTUL BUL-
CARIEI la O.N.U.. Guero Gro- 
zev, a declarat că prezența tru
pelor israeliene pe teritoriile 
arabe ocupate și continuarea 
menținerii acestora sub ocupa
ție nu constituie pentru Israel 
garanții mai bune și mai sigu
re deeît cele pe care le-ar pu
tea oferi Națiunile Unite.

------- -----------

Componenta 
Comitetului

Executiv Superior 
al Uniunii 
Nafionale 

lordaniene
AMMAN 10 (Agerprcs). — 

Regele Hussein a numit, joi, 
în baza unui decret, pe cei 
36 membri ai Comitetului E- 
xecutiv Superior al Uniunii Na
ționale lordaniene. Din compo
nența comitetului fac parte o 
serie de miniștri, deputați și 
înalte personalități iordanicne. 
El își va desfășura activitatea 
pînă la 31 august 1972. In func
ția de secretar general al Co
mitetului Executiv Superior al 
Uniunii Naționale lordaniene a 
fost numit Mustapha Dudine, 
ministru pentru problemele so
ciale și muncii.

Uniunea Națională Iordania
nă, al cărei șef suprem este 
suveranul hasemit, a fost creată 
la 8 septembrie a. c. Carta 
uniunii definește politica in
ternă și externă a Iordaniei, 
punînd. îndeosebi, accentul pe 
unitatea națională a țării și pe 
recuperarea teritoriilor ocupate.

Prima
conferință 

asupra 
populației 
africane

ACCRA 10 (Agerpres). — In 
capitala Ghanei și-a început 
lucrările prima conferință asu
pra populației africane. La dez
bateri iau parte 350 de dele
gați din 40 de țări ale Africii. 
Intre participanții la conferin
ță va avea loc un schimb de 
păreri cu privire ia raportul 
dintre creșterea populației aces
tor țări și dezvoltarea lor e- 
conomică.

Lucrările acestei reuniuni se 
situează în perspectiva Confe
rinței asupra populației mon
diale, care urmează să aibă 
loc în 1974, sub egida Organi
zației Națiunilor Unite.

x fflpurul — Întreprinderea poligrafică Hunedv l»ra — Subunitatea Petroșani 40 390


