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ini CERTITUDINI
Efervescență în abniuje

lin pas înainte in activitatea
minelor din Valea Jiului

e posibil. Și el trebuie iacul!
Ccntrala cărbunelui Petroșani a încheiat cel dinții an al 

cincinalului 1971—1975 cu rezultate mulțumitoare : la pro
ducția netă s-a realizat un spor de aproape 27 000 tone dc 
cărbune, obținindu-se și considerabile plusuri bănești la pro
ducția globală, respectiv, la producția marfă.

Și, totuși, activitatea colectivelor miniere ale Văii Jiu
lui. din cadrul Centralei, nu a satisfăcut pe deplin. Din 
capul locului trebuie arătat că. exceptind mina Lupeni. nici 
o altă unitate din bazin nu și-a realizat producția brută 
planificată. Serioase râmineri in urmă sint consemnate și la 
pregătiri, în total pe Valea Jiului cumulîndu-sc, în acest 
sens, peste 20 de kilometri dc lucrări nccfectuatc. „Vîrful" 
restanțelor poate fi „măsurat” la E. M. Aninoasa, unde re
țeaua de pregătiri nu s-a onorat decit intr-o proporție de 
sub 50 la sută (! ?). La aceste aspecte negative se mai 
adaugă și nerealizarea indicatorilor dc plan tehnic, subîn- 
tclcgînd aici tăierea și încărcarea mecanică în galerii, pro
ducția extrasă din abatajele frontale cu tăiere mecanică... 
Vitezele dc avansare in galerii și in abataje bat pasul pe 
loc. ceea ce se explică și prin folosirea nccorcspunzătoarc 
a utilajelor din dotare, a întregii „zestre” tehnice a unități
lor noastre miniere.

In ccl de-al doilea an al actualului cincinal, in care am 
intrat, va trebui depusă o muncă susținută, rodnică pentru 
înlăturarea tuturor acestor laturi deficitare din activitatea 
unităților miniere din bazin, pentru ca aceasta să cîștige 
valențele de eficientă dorite, pe care Ic impun exigențele 
prezentului și ale perspectivei.

E una dintre concluziile desprinse chiar din prima parte 
a discuției pe care am purtat-o zilele acestea cu tov. ing. 
VASILE CIRIPERU, director tehnic cu producția din Cen
trala cărbunelui Petroșani.
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AGENDA PIONIEREASCA

u-

cu autofinanțare

In cadrul programului <lc mo
dernizare a instalațiilor dc te
lecomunicații din Valea Jiului, 
in ziua de 5 ianuarie a. c., la

LONEA

— Mă simt dator să accen
tuez din capul locului impor
tanța care va trebui acordată 
de către conducerile minelor, 
de către colectivele minerești, 
Sn totalitatea lor. folosirii co
respunzătoare a dotării tehnice. 
Va fj necesar să se analizeze 
§i să se stabilească măsuri con
crete, programe speciale pen- 
tru fiecare utilaj în parte în 
scopul asigurării funcționării 
acestora cit mai aproape de 
parametri constructivi. Se știe 
că intre gradul de dotare tehni
că și, mai ales, gradul de utili
zare a ..zestrei" tehnice și nive
lul productivității muncii există 
o strînsă legătură și de a- 
ceastă interdependență necesară 
e bine să se țină seama in mod 
constant, cu convingere. In re
petate rinduri. conducerea de 
partid a atras atenția asupra 
imperativului folosirii cu ma
ximum de rezultate a fiecărui 
leu investit, impulsionînd la o 
muncă stăruitoare pentru utili
zarea intensivă, cu eficiență cit 
mai mare, a întregului potențial 
tehnic cu care sintem înzestrați. 
Cine nu ascultă de acest co
mandament poartă răspunderea 
(și materială !) a neincadrării 
in rigorile acestuia.

In preocuparea conducerilor 
unităților miniere care sînt do
tate cu complexe pentru susți
nerea și pentru tăierea meca
nizată (E.M. Paroșeni și E.M. 
Lupeni. în prezent iar E.M. U- 
ricanî — cît de curând) să stea 
realizarea a minimum 700 de 
tone pe zi și complex ! Numai 
așa considerăm că se justifică 
efortul de investiție făcut.

— Vă rugăm să specificați 
citeva probleme comune care 
se cer rezolvate cit mai urgent

Expoziție
Copilăria așa cum o văd. 

o trăiesc și o simt copiii, „Co
pilăria fericită vegheată de 
partid’ — este tema expozi
ției de desene deschisă la 
Școala generală nr. 2 Petrila, 
in zilele acestea. Fantezia mi
cilor desenatori, ca și tema
tica destul de bogată a ex
poziției au atras un public 
numeros, format îndeosebi 
din părinții copiilor.

Pe răbojul ultimelor zile 
de vacanță se înscriu, ca ac
tivități care atrag numeroși 
amatori, și taberele autofi 
nanțate, organizate pe o du
rată de cite 3—5 zile, la ca
banele din împrejurimile Văii 
Jiului. Astfel, 30 de pionieri 
de la Școala generală nr. 6 
Lupeni. sub îndrumarea pro
fesorului de educație fizică 
își împrospătează forțele, în 
lumea fascinantă a zăpezilor, 
la cabana Straja. Un alt grup 
de pionieri de la școlile ge
nerale nr. 1 și nr. 5 din Pe- 

1

la minele Văii Jiului...
— Mai întîi. se impune îmbu

nătățită munca în abatajele 
frontale și la pregătiri. în ve
derea creșterii vitezelor de a- 
vansare. a sporirii numărului 
de cicluri, deci în final a mă
ririi producției pe front de lu
cru. E necesar sâ se analizeze, 
cu atenția cuvenită, fiecare lac 
de muncă, dotarea existentă și 
să se organizeze activitatea în 
abatajele frontale pentru a se 
asigura cu rigurozitate un ciclu 
Pe zi- La abatajele frontale cu 
lungimi sub 25 de metri, să se 
organizeze munca de o aseme
nea manieră incit să se poată 
obține zilnic cite două cicluri. 
Pe ci! este posibil. Ia abataje
le cameră să se treacă la pla
sarea pe patru schimburi, fieca
re cu ciclul său ! Pentru recu
perarea răminerilor in urmă la 
lucrările de pregătiri, în mod 
deosebit, se impune ca fiecare 
mină să-și organizeze două sau 
mai multe brigăzi care să a- 
tingă viteze de avansare de 
peste 100 de metri pe lună. 
Acest lucru e foarte mult în
lesnit de situația favorabilă 
creată prin experimentarea, la 
toate minele, a importantei mă
suri luate de partidul și statul 
nostru : introducerea programu
lui de lucru redus, pe patru 
schimburi a cite 6 ore, cu atîtea 
consecințe pozitive pentru viața 
șî munca minerilor noștri. O 
problemă foarte importantă e 
aceea ca. în perioada care ur
mează. conducerile colective ale 
minelor să dea o atenție mai 
mare decit pînă acum revizi
ilor, reparațiilor utilajelor (lin 
dotare. în mod deosebit a celor 
de tăiere, de transport, elimi
nării întreruperilor in alimen
tarea cu energie electrică. Apoi 

trila sînt găzduiți la cabana 
Lunca Florii.

Asemenea acțiuni, intrate 
in tradiția vieții pionierești 
din Valea Jiului își îndepli
nesc rolul de a continua, în- 
tr-o formă recreativă, activi
tatea de educație din timpul 
cursurilor.

„Condeie 
pionierești”

Deosebit de inedită in 
ceastă vacanță a fost tabăra 
de inițiere a „micilor zia
riști’ organizată in localita
tea Geoagiu-băi. din inițiati
va Consiliului județean al Or
ganizației pionierilor. Găsin- 
du-se o formulă organizatori
că potrivită, după numărul 
de condeie existente, redac
ția a fosl împărțită in pa
tru secții: politică, sportiv- 
turistică, cultural-artistică și 
de grafică. Redactorul șef, 
redactorul șef ajunct, secre
tarul de redacție, șefii de sec
ții, aleși din riadul pionieri
lor au condus întreaga acti
vitate a publicației „Condeie 
pionierești1* sub îndrumarea 
comandanților instructori.

La prima .masă rotundă" 

trebuie să se manifeste o pre
ocupare neslăbită pentru pre
venirea focurilor de mină iar 

unitățile unde, totuși, ele aula

Interviu realizat de 
ing. Tr. MtJLLER

(Continuare in pag. a 3-a) 

A fost pusa in funcțiune

NOUA CENTRALĂ TELEFONICA

organizată de micii gazetari, 
au fost invitați ziariști de la 
cotidianul județean „Drumul 
socialismului", care au răs
puns cu multă amabilitate 
invitației, împărtășind curio
șilor citeva din secretele me
seriei de gazetar. Discuțiile 
fructuoase, întrebările adresa
te ziariștilor au dovedit in
teres și pasiune din partea 
tinerelor condeie. De aseme
nea, interviul luat unui oas
pete de la C.N.O.P. a cuprins 
întrebări pline de îndrăzneală 
fi maturitate : „Cind vor luu 
ființă subrcdacții conduse nu
mai dc pionieri, pe lingă re
dacțiile publicațiilor pentru 
copii ?", „Există intenția dc 
a se organiza mini-tipogra- 
fii pentru pionieri ?“ lată 
doar două din multele între
bări cu care a fost asaltat 
oaspetele pionierilor.

Publicația celor mai tineri 
ziariști urmează să fie edi
tată in continuare, ca o foaie 
supliment a ziarului ~ 
mul socialismului", c 
tuind o vie mărturie 
cienfei unei tabere de 
gen — prima din (ară 
care va intra cu siguranță in 
tradifia activității pionierești.

„Dru- 
consti-

Ionica FIERARI

I

Două convorbiri telefonice cu 
normatorii Vasilc Cătană și Ni- 
colac Hainpo de la sectoarele 
II și 1 * .........
permis 
harnici 
cărora

ale nunei I’etrila nc-au 
să aflăm numele unor 
lucrători ai adincurilor 
le revin laude ]7cntru 

eforturile ce le depun din pri
mele zile ale anului pentru în
deplinirea sarcinilor de plan la 
extragerea cărbunelui din a- 
dîncuri. In numai două zile dc 
muncă în noul an, dc exem
plu, șeful de brigadă Constan
tin Stan cu ortacii Mircea Roi- 
bu, loan Hololia, Sa\a Mocanii 
și Iordaclie Stan au reușit să

Primele cantități de lemn
dc exploatare a lem- 
Pctroșani a expe- 

bencficiarli din par-

Unitatea 
nului din 
diat, către 
chetele forestiere, pînă în ziua 
dc 5 ianuarie, 450 mc bușteni

Lonca, a fost pusă in funcțiune 
noua centrală telefonică semi
automată cu o capacitate de 
100 de linii. Vechea centrală te
lefonică cu numai 30 de linii, 
existentă aici, nu mai putea sa
tisface cerințele.

Noua centrală a fost insta
lată de colectivul secției de în
treținere din cadrul Oficiului de 
postă și telecomunicații Petro
șani, din rândurile căruia 
contribuție însemnată la ef( 
luarea lucrărilor de montaj au 
adus lucrătorii Ștefan Lucaci. 
Ion Băltcanu, Ludovic Mărunții 
și loan Strat. 

i fi' V rz l.JF M
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dea peste 50 tone cărbune peste 
sarcina de plan, rcalizind la 
abatajul cu trepte răsturnate 
din stratul 6, panoul l'„ o pro
ductivitate de 6,5 lone/post față 
de 5,7 tonc/posl cil era plani
ficat. Un alt. miner, Vasilc A- 
varvarci, cunoscut prin organi
zarea și disciplina ce reușește 
să o imprime colectivului des
toinic al brigăzii sale, a pro
dus circa 40 tone peste plan 
in abatajul cameră al lui din 
stratul 5, obținînd un randa
ment de 6,65 tone/post, superior 
cu 16 la sută celui prevăzut.

fag. 170 tone lemn dc foc și 
50 mc cherestea. Aceasta în
seamnă o dublare a producti
vității, raportînd cifrele la per
sonalul dc care se dispune.

Rezultatul lăudabil constituie 
un efect al muncii organiza
torice depuse dc lucrătorii fo
restieri la finele anului trecut 
prin crearea unor stocuri de 
masă lemnoasă, în fazii apro
piată livrării.

La întrebarea „cum pregătiți 
continuitatea producției ?“, ingi
nerul Nicolae Rădică, directorul 
Unității de exploatare a lem
nului ne aduce la cunoștință 
inițiativele luate în acest sens. 
Inginerii șefi ai unității coor
donează în prezent peste 30 de 
delegați plecați în județele ță
rii pentru recrutarea persona
lului muncitoresc necesar. In a- 
celași timp colectivele celor trei 
ateliere de întrețineri și repa
rații din Lonca, Uricani și 
C'impu lui Ncag pregătesc uti
lajul necesar bunului mers al 
producției forestiere din primul 
trimestru al anului.

Anton HOFFMAN

Destăinuiri
Intr-o bună zi, ce-i spune 

Ghioc soției sale ?
— Măi tată, mă, nevastă, 

mă, fă suplimentul mai ma-

— Cum ? 1
— Ca pentru doi-trei, așa...
— Da' ce te-a apucat ?
— Așa, ei, am poftă mai 

multa az’...
Ce era (linsa să mai zică ? 

l-a făcut un pachet cit pen
tru doi-trei ortaci.

...Acolo, in adine, pe la 
mijlocul șutului, tînărul cel 
nou, care venise doar de ci- 
teva zile in brigadă la el, se 
apropie și-i șopti:

—.Sincer să fiu, nea Ghioc, 
nu te supăra, n-am avut cu 
ce să-mi iau mîncare, nu 
mai am putere...

De fapt, știa Ghioc ce știa, 
îl simțise incă din schimbul 
trecut, că nu se scălda in a- 
pele lui.

— Păi, bine mă, de ce nu 
mi-ai spus mai devreme, că 
nu-i rușine pentru asta...

...Și intr-un colț al ortului, 
pe o seîndură, in tăcere, au 
împărțit, pe din două, supli
mentul...

★

Ștefan Ghioc povestește in-

In vederea dezvoltării sferei 
asigurărilor de stat șl creșterii 
eficienței economice pe fiecare 
formă de asigurare și sector de 
activitate. Consiliul de Stat a 
emis un decret cu privire la a- 
sigurările de stat.

Actul normativ subliniază că 
activitatea dc asigurare de stat, 
caic exprimă j-clații economice 
de întrajutorare și sprijin re
ciproc contribuie prin mijloace 
specifice la crearea condițiilor 
necesare îndeplinirii obiective
lor partidului și stalului pri
vind dezvoltarea planificată a 
economici naționale, la extin
derea legăturilor economice ex
terne și a turismului. Dc ase
menea. activitatea de asigurare 
aduce o contribuție lu menți
nerea continuității procesului 
dc producție -și a Integrității 
proprietății soclytfste și perso
nale, la educaica asiguraților 
in acest spirit, creează pentru 
populație mijloace suplimenta
re dc prevedere și economisire, 
participă la finanțarea acțiu
nilor de prevenire șl combate
re a unor cazuri producătoare 
de pagube.

Decretul prevede că în țara 
noastră activitatea de asigura
re este exercitată dc Adminis
trația Asigurărilor de Stat, ca
re realizează asigurările de 
bunuri, persoane și răspundere 
civilă, sub forma asigurărilor 
prin efectul legii și facultative; 
dc asemenea, efectuează ope
rațiunile de reasigurare cu or
ganizații din străinătate.

Pentru protejarea victimelor 
accidentelor de circulație și re
pararea prejudiciilor suferite 
de acestea, prin avarierea sau 
distrugerea bunurilor ori prin 
vătămarea corporală sau dece
sul unor persoane, s-a introdus 
asigurarea de răspundere civilă 
prin efectul legii, pentru pa
gubele produse terțelor persoa
ne. In asigurare se cuprind 
toate persoanele fizice și cele 
juridice care dețin autovehicu
le supuse înmatriculării, cu o 
capacitate cilindrică de peste 
69 cm cubi. Pentru orice auto
vehicul, cu excepția motociclu- 
rilor, se plătește o primă anu
ală de 175 lei de către organi
zațiile socialiste și de 350 lei 
de către cetățeni și alte cate
gorii de asigurați, iar pentru 
motocicluri. 40 și respectiv 80 
lei.

Deținătorii dc autovehicule 
înmatriculate în străinătate ca
re nu posedă documente inter
naționale de asigurare valabile 
pe teritoriul României achită 
o primă de 100 lei pe lună pen
tru orice autovehicul, cu ex- 

tr-un fel aparte care mă cap
tivează, sare de la. una la 
alta, dar mie-mi place și așa. 
Din cirul in cind in palma 
stingă, întinsă, lovește cu de
getele strinse de la dreapta.

poale cu să fie mai convin
gător, deși nu e nevoie :

„Silit di loc de pe lingă 
lași. Tata a murit pe front, 
nu l-am cunoscut, am condus 
familia de mic, sintem doi 
frați; ne-a lovit greul, mama 
îndurerată ne spunea: ...mai 
bine vă bat eu, decit s-ajun
gă s-o facă altcineva... Îs fe
meie singură nu vreau să fiți 
oameni de nimic". Nu ne-a 
putut purta prin școli, l-am 
zis ălui mic, îs zece ani de

Individ
I Colectivitate 1 >> 
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vătămării corporale 
se acordă despă- 
întrcgul prejudi-

ccpțla motoclclunllor, pentru 
care prima este dc 50 lei.

In cadrul acestei asigurări, 
ADAS acordă despăgubiri pen
tru sumele pe care asiguratul 
este obligat, potrivii legii, să 
le plătească eu titlu dc desdău- 
narO șl cheltuieli de judecată 
sau de nrbltrare, persoanelor 
păgubite prin vătămări corpo
rale sau deces, ori prin avarie
rea sau distrugerea unor bu
nuri datorate accidentelor dc 
autovehicule care au loc pe te
ritoriul țării. Aceste despăgu
biri se achită chiar dacă cel 
care conducea autovehiculul 
era o altă persoană decit asi
guratul. Se plătesc despăgubiri 
și pentru cheltuielile făcute de 
asigurați în procesul civil. In 
caz dc vătămare corporală sau 
deces, ADAS plătește despăgu
biri și atunci cind autorul ac
cidentului u rămas ncldenli- 
fical. IX* asemenea, se acoperă 
și prejud.< iile suferite de per
soane cmc nu au domiciliul, 
reședința sau sediul in țară. 
Pentru avarierea sau distruge
rea bunurilor în unul șl ace
lași accident se plătesc despă
gubiri pentru pagube de peste 
300 lei și pînă la 100 000 lei iar 
în cazul 
sau decesului 
gubiri pentru 
ciu.

Se prevede 
zațillor sociuliste asigurate de 
a recupera pentru ADAS des
păgubirile plătite de aceasta 
de la proprii lor conducători 
auto în cazul în care aceștia 
sînt răspunzători de produce
rea pagubelor. De asemenea. 
ADAS recuperează sumele a- 
cordate drept despăgubiri de 
la conducătorii de autovehicule 
personale sau a altor categorii 
de asigurați, în cazurile în ca
re accidentul a fost produs cu 
intenție, ori în timpul comite
rii unor infracțiuni prevăzute 
de dispozițiile legale privind 
circulația, cind autovehiculul 
a fost condus fără consimță- 
mîntul asiguratului sau în ca
zul altor fapte de o deosebită 
gravitate.

Este reglementat cadrul ju
ridic a! asigurărilor facultative 
care se încheie pentru bunuri, 
persoane ori riscuri necuprin
se în asigurările prin efectul 
legii sau în completarea aces
tora.

Decretul prevede unele îm
bunătățiri și în ceea ce priveș
te asigurările prin efectul legii 
care au la bază, o dată cu în
demn izarea celor asigurați, in
teresul economic al întregii co

obligația organi-

atunci: dragă frate, rămii. ai 
grijă de mama; sînt mîndru 
că c printre cei mai buni 
gospodari din comuna... Și am 
plecat la Lupeni. la mină. 
Am intrat la Andrei Nagy. 
acum pensionar, apoi m-au 
dat la Ion Onuț, om pre- 
tenos cu toată lumea. îmi 
plăcea cărbunele cum curgea, 
la frontal. La început mi-a 
fost așa, oarecum, hirîia to
tul. (inul. Jurj mi-a fost șef 
de schimb, toată ziua înjura. 
Am greșit o dată, n-am stat 
după șut. așa cum a spus, ca 
să armez. m-a luat cu dum
nezei de tot felul. Eu nici un 
cui int. Afară — el : .Hai mă. 
băiatule, să nu fi supărat pe 
mine..." „Jurj-baci eu te în
țeleg pe dumneata, am avut 
o scăpăciune, așa. un gînd 
rău, n-am făcut bine, dar să 
nu-mi mai vorbești așa că 
sint și eu tinăr, nu trebuie 
să mă înjuri..." Pe Onuț ăla 
nu l-am auzit niciodată vor
bind urit. „Băieți, uitați-vă 
care-i povestea, ne spunea, 
mineritul să fie minerit 
Am văzut că mai bine se 
merge cu vorba bună, n-aș 
subține că n-ar fi cu folos 
uneori și altfel, dar fiecare 
să înțeleagă la ălalt ce du- 

Traian MORAR

(Continuare in pna

leetivltățl In apărarea avuției 
naționale.

Astfel, In asigurarea culturi
lor agricole, pe lingă riscurile 
di- grindină, ploaie torențială 
d' , s-au Inclus și cele de fur
tună, uragan, prăbușire tau u- 
lunccnre de teren și s-u extins 
asigurarea viilor |>e perioada 
Inflorescenței. In ceea ce pri
vește culturile agricole aparți- 
nînd cetățenilor. uceslea vor 
putea f| asigurate facultativ, la 
cererea celor interesați, asigu
rarea prin efectul legii înce- 
tîndu-ș| astfel aplicabilitatea.

Pentru a contribui în mai 
mare măsură la refacerea șep- 
telului. noul act normativ pre
vede cu animalele cetățenilor 
să fie asigurate prin efectul 
legii |a valori majorate, echiva
lente cu cele care se practică 
lu cooperativele 
producție pentru 
rasă comună.

La asigurarea.. _  clădirii', i au
fost Incluse. fără adaos dc 
primă, pe lingă riscurile de in
cendiu, trăsnet, explozie, inun
dație etc., și cele de avalanșe 
dc zăpadă, distrugeri ca urma
re a măsurilor dc salvare, că
derea pe clădiri a unor corpuri 
etc.

A fosl majorată Iu 25 000 de 
lei despăgubirea ce se acordă 
accidentalilor pe căile ferate, ru
tiere și de apă. Pentru călătorii 
pe căi aeriene despăgubirea se 
menține la 35 000 lei.

Reglementările cuprinse In 
dqcret creează cadrul necesar 
ca asigurările de stat să-și dez
volte continuu activitatea pusă 
in slujba făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

(Agcrpres)

Salgotarjan
istorie 

și viitor
Așezat in nordul țârii, intr-o 

pitorească regiune de munte 
din apropierea graniței cu Ce
hoslovacia, Salgotarjanul se 
numără astăzi printre impor
tantele centre industriale și mi
niere ale Ungariei populare, 
înainte de eliberare, orașul era 
cunoscut îndeosebi prin puter
nicele acțiuni muncitorești ca
re au avut loc aici incă in tim
pul revoluției din 1919, prin lup
tele revendicative ale mineri
lor in anii dintre cele două 
războaie mondiale, ca și prin 
acțiunile organizate împotriva 
războiului in anii regimului 
hortist. ..Aceasta este, s-ar pu
tea spune, principala trăsătu
ră a trecutului, a istoriei ora
șului nostru" — imi spunea pre
ședintele Comitetului Execu
tiv al sfatului orășenesc, tova
rășul Istvan Toth.

Am avut prilejul ca, la se
diul sfatului orășenesc, să cer
cetez o amplă monografie a 
localității. Am aliat că, incă 
din primele secole ale Evului 
Mediu, pe teritoriul de astăzi 
al orașului exista un mic cătun. 
Ceea ce a determinat extinde-* 
rea puternică a așezării a fost 
descoperirea cărbunelui sub 
dealurile înconjurătoare, ca~- 
in anul 1845. „Adevărata înflo
rire a oiașului - spunea tova
rășul Isivan Toth - a inceput 
insă după eliberarea țării". 
Despre zilele de luptă și în
cleștare pentru eliberarea ora
șului de sub ocupația armate
lor hortisto-hitleriste, mulți lo
cuitori iși amintesc și astăzi. 
Ei au cuvinte pline de recu
noștință pentru ostașii și ofi
țerii români care, alături de 
trupele sovietice, au participat 
la eliberarea orașului, mulți 
dintre ei jerttindu-si în
aceste lupte.

Astăzi, la 26 de ani de la 
eliberare, Salgotarjanul se pre
zintă vizitatorului nu numai ca 
un puternic centru industrial, 
ci și ca unul dintre cele mai 
frumoase și moderne orașe ale 
Ungariei. Așezarea s-a dezvol
tat intens, mai ales după a- 
nul 1959, cind a devenit cen
trul județului Nograd. Deși cu
noscut ca important centru mi
nier, orașul nu mai dispune a- 
stăzi de exploatări carbonifere. 
Vechile mine din perimetrul o- 
rașului, secătuite, nerentabile 
pentru a fi modernizate, au 
fost închise. In schimb, întrea
ga activitate a bazinelor car
bonifere din împrejurimile ora
șului este coordonată din Sal
gotarjan. In cele 24 mine se 
extrag zilnic peste 9 000 tone 
de cărbune. Aceste exploatări 
dau anual cam 12 la sută din 
întreaga extracție de cărbune 
de peste 28 milionn*» a
Ungariei.

Dacă minele s-au închis 
in schimb faima de centru 
industrial a orașului se extin
de pe zi ce trece. Una din
tre cele mai puternice unități 
industriale este uzina de pie
se turnate din oțel. In afară 
de faptul că rezolvă cerințele

Al. PINTEA 
Corespondent Agerpres la 

Budapesta

(Continuare tn pag. a 5-a)
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60. 70

Mergem în linie dreaptă 
u) vitczomeiruhi) urcă la 

>a 60 și chiar 70 km pe oră. în 
pe dealul apropiat se 
cărările decapitate de 

ghilotina orizontului. Intrăm 
In curbă. Cauciucurile plîng. 
.ipoj fluieră, călătorii lipiți u- 
nn) dc altul sc leagănă spre 
interior și, iarăși în linie dreap
tă... La sediul întreprinderii 
mi sc dăduse o listă cu VETE
RANII, însoțită de obișnuita 
și lapidara afirmație -sînt ba
za. tovarășe", și cam atît...

141 parcare, între două curee 
l-am găsit pe unul din vele- 
renij transportului în comun. 
Nu știu cîți ani are. Nici nu 
vreau sâ-î fixez o vîrstă, n-arc 
sens, are una oficială și-i dea- 
juns. Departe de mine gîndul 
dc a fi călăuză, mai ales acum. 
In aceste zile de iarnă ; sc cu
vine însă să-l desprindem din 
anonimat pe acel „tovarăș bun, 
tovarăș harnic, care își iubește 
mașina*, cum îl înfățișase ci
neva din conducerea întreprin
derii. Așadar, vîrstă reală ? E 
1 c) mai greu s-o api-eciezî. Pen
tru câ omul de la volan, întru- 
■ .hîparea calmului, atît de obli
gator profesiei, inspirat și in
ventiv întotdeauna, de o stă- 
plnire de s:ne în care ambiția 
vibrează așa îneît 31 — HD — 
1 262. adică autobuzul lui să fie 
.a-ntîia". să exprime pregnant 

personalitatea omului. stăpî- 
nul volanului, omu) pe care îl 
privesc din profil, pe furiș, 
trăiește intens, atît dc intens 
frncît condensează într-un an 
cît alții în cinci. în opt sau 
poate chiar în zece.

Bat cu vîrful arătătorului pe 
cadranul vitezometrului 
a-i atrage atenția că 
prea tare — din nou 
km la oră. se apropie 
de la Livezeni...

— Din *60 de eînd ești șofer 
la l.G.C. cite autobuze ai schim
bat ?

— După cile știu, patru. Pri
mul și al doilea cu cite un cic
lu complet, al treilea cu două 
cicluri, și ultimul... Am 80 000 
fie km fără reparații capitale.

Aici a tăcut. Sîntem iarăși 
în curbă — ac de păr, cum o 
numesc specialiștii — depășisem 
stația de la Iscroni. Urcăm... 
Povestea frumos. Nu sc uita 
la mine Parcă își spunea lui 
toi ce făcvre pentru mașină, 
se întorcea în lăuntrul său. cer- 
cetîndu-și faptele mînunîndu- 
se și el de unele lucruri. în- 
tristindu-se s au bucurîndu-sc 
de altele.

,,...500 000 de km, nu-i ușor 
sâ-i calci, mai ales aici... Că 
n-am depășit niciodată consu
mul de benzină ? — nu fac un 
secret d'n asta, n-am de ce... 
Revine: Cînd „îmbătrinești"
la volan rămii eu ceva, de pil
dă, eu schimb uieiul la 1 000 
km, nu Ia 6 000. cum spun „spe
cialiștii*, filtrul la 2 000 km, 
așa evit griparea segmenților, 
a supapelor și. cu asta lun
gesc viața motorujui... Nu uit 
nici de carburator, la două-trei 
Juni îl dau jos și-l curăț, nu-i las 
pe alții, o fac eu. în timpul li
ber... Și benzina — e o greșea
lă a șoferului, trebuie să aibe 
automat, nu să lase în stații 
să-j bizîie motorul, asta-i, au-

-

La șapte Jără trei minute, 
șejul. proaspăt ras și pudrat 
a inliat in birou, ne-a aruncat 
grăbit sloganul .buna dimi
neața, tovarăși', și-a scos pal
tonul și pălăria, le-a agățat 
in cuier și, preocupat, s-a in
stalat in fotoliul său, dinapoia 
telefonului și a hirtiilor care-1 
așteptau Fix la șapte, Mitică, 
cel mai .binerăzut" dintre noi, 
s-a ridicat, a tușit sec și, cu 
un tremollo cuceritor, cine știe 
de unde... procurat, a început : 
.Tovarășe șef, știm... um aflat 
și noi... azi e ziua dv. de naș
tere. Vă urez la mulți ani... 
fericiți și o avansare rapidă'. 
Am urmat noi. ceilalți: strin- 
geri vîrloase de mină, un bu
chet de felicitări și-un... stoc 
de cîteva sute de ani pe adre
sa sărbătoritului. „Vă foarte 
mulțumesc, tovarăși, și. după 
orele de program, dacă nu vă 
grăbiți — a zis șeful — sînteți 
invitații mei la o bere...

★

Ne-am dus. Toți. O bere 
blondă (.să ne trăiască șeful"), 
alta lot blondă (.să trait i și 
dv.. tovarăși'), una brună („să 
ne trăiască secția !'), încă una 
blondă (.pentru continua pros
peritate a întreprinderii noas
tre !*) și încă una brună... 
Ne-am aprins. Cel mai tare — 
Mitică. Mai intii l-a bătut pe 
umeri pe sărbătorit. Șejul a 
ris. L-a sărutat pe frunte. Șe
jul n-a mai rîs. Ca să rîdă, 
l-a gidilat sub bărbie („Nu 
prea ești gîdilos. șefule !"). Noi 
am înlemnit iar el a mai co
mandat o .tură'. Și: „Ai ochii

____________________________  

• • •

lomatul te scutește de noi 
zuri...“

Și totuși 
cum marc 
Gheorghc 
pasiunile 
le dc 
va... Pe 
legat de miini tind c vorba de 
autobuz.. ..Nu-i suficient să te 
urci la volan și să pleci în 
. ursă, nu, cu asia — și bate 
cu mina bătătorită în discul 
volanului — ating un ciclu, o 
sumedenie dc călătorii pc vis
cole și pe ploaie, ix- arșiță și 
IX* geruri". E o asprime in vor
bele Iui. O asprime de călător, 
de om al drumurilor.

Sîntem la cap de linie. Au
tobuzul 31 — HD — J262 ru
lează ușor pe asfaltul străzii.

— Ea șaptea cursă azi I
Și cînd a spus ,a șaptea" a- 

vea ochii limpezi.

n-am spus pînă a- 
lucru despre omul 

Bcrccanu
lui. x O 

de

Despre 
jumftta- 

milîon dc km c ve
ci nu-l ține nimeni

★

este 
vo-

de admirai 
timid, < 

ci. La
vîrstă 
mare

de vivo 20 de ani, deși posesorul unei 
utilitate în societatea noastră (lăcătuș) 

Lupcni a_găsit de cuviință să nu se în- 
ar, în același timp, a mai găsit

in M ii io\ 1Ș( i

IOJA?
O ic obli;
? de pUDviucipc, u 
Igăsit de cuviinț: 
! cîteva rinduri (

Există oameni pricepuți, li
nii mai tineri, alții mai puțin 
tineri, dar cu toții stăpiniți de 
.magia" breslei. Gheorghc 
Berccanu, omul care trăiește 
intens, mustăciosul — poartă o 
mustață demnă 
puternic, dar 
unul dintre 
lan. ore in șir G. Berceanu nu 
face altceva decît să privească 
asfaltul, să observe semnele de 
pe margine și să asculte torsul 
motorului. Și cu toate astea nu 
este un singuratic — îi place 
zâmbetul călătorului care co
boară din autobuz la capătul 
liniei, zîmbet de mulțumire, 
gustă cu satisfacție multe mo
mente, unice în felul lor. pe 
tare meseria i le oferă cu dăr
nicie.

roșii, șefulică tată,. vezi dacă 
ți-i vîri prin toate .registrele", 
un bobirnac, un sărut lipicios 
după urechea stingă, o altă 
palma cordială in spate, un 
.servus, mă Corneluș, bine că 
ne-am împrietenit mă, tu ai fi 
băiat bun dacă nu tc-ai lua 
așa, din orice, de oameni*... 
Timidele încercări de împotri
vire ale șefului se înăspresc 
și... cedăm, in sfirșit, dorinței 

CU ȘtfUL,
N 0

FOILETON
acestuia de u părăsi localul.
Milieu a plecat împreună cu 
șeful.

★

La șapte fără trei minute, 
șeful a intrat in birou și... a 
iacul, timp de două minute, 
exact ca in scena descrisă mai 
sus, cu o zi înainte...

— Servus Corneluș! Ți-a 
trecut sau mergem să ne «dre
gem ?* (era cocea lui Mitică).

— Tovarășu'...
— Corneluș, eu dispar la o 

cafea. Ai grijă de oameni I 
Pa !

— Tocarășu’...
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Ne placi' să facem cunoș
tințe. Să întindem- mina cu 
prietenie. înspre oameni dc 
(oale virstclc și preocupările, 
să iacrin, dar mai ales, să as
cultăm confesiuni, îndeosebi de 
la oamenii care, rugați să-și 
povestească biografia, inccp 
prin a-și aminti defectele, gre
șelile. eșecurile, incercind cu 
timiditatea proprie celor mo
dești să-și ascundă calitățile. 
Aceste calități, cu cit sînt mai 
ascunse, cu atît se metamorfo
zează mai mult în autentice 
comori cărora ne e greu să le 
stabilim valoarea, dar pc care 
le căutăm așa cum căutăm fîn- 
tinile eu apă vie.

E adevărat, într-o singură zi 
întindem de multe ori mina, 
dar comorile nu s<* aflu la 
fiecare pas. Și, tot atil de ade
vărat, intr-o singură zi trecem 
pe lingă zeci de oameni mi
nunați, depozitari ai unor lumi 
compuse din mii de fapte u- 
mane fără să le întindem mi
na, fără s'ă-i privim măcar în 
ochi. De rină nu sînt nicide
cum comorile ci numai neștiu
torii căutători, ale căror pri
viri sînt furate dc vreo hime
ră înșelătoare, îmbrăcată în 
haine de paradă, in fața că
reia, printr-un gest reflex, iși 
scot în grabă pălăria.

Mărturisesc, nu cu aceste 
ginduri mi-am început activi

® 0 problemă minoră
Deși în 

meserii de 
Mircea Boris din . „
cadreze în cîmpul muncii. Da , _  ____,......... , _ ___ ____
de cuviință să trăiască, pe cît poate, pe picior marc. Nă- 
zărindu-i-se să participe Iu o nuntă, la Alexandria (tocmai 
la Alexandria, mai aproape nu. se putea 1), pentru ca să-și 
achite taxiul (la nuntă nu poți merge fără taxiu) a oprit, 
într-o scară, două salariate din comerț aflate în drum spre 
casieria colectivă a orașului. Atac banditesc? Hoție la dru
mul mare ? Pornit spre nuntă, în cele din urmă Mircea B. 
a ajuns la sediul miliției din Lupeni, via Alexandria.

Cum rămîne însă cu transportul sumelor de bani de la 
unitățile comerciale spre casierie de către una, două sala
riate neinsoțite? lată o problemă (minoră?) de care pînă 
deunăzi doar M. B. s-a preocupat !

— Las' că vin eu înapoi. 
Servus, băieți !

★

N-a mai venit. A venit a 
doua zi.

— Șefulică, nene, ieri, știi, 
am întîrziat...

— Tovarășul Manole .să știi...
— Cc ? Șefule, da-o dracu

lui de treabă, acu’ faci pc ne

bunul, uiți cam repede, păi nu 
ne împrietenirăm noi, alaltă
ieri, nu ține, să știi, acolo 
ne-am pupat și-aici faci pc... 
majurul cu noi. La un pahar 
de bere... acolo se leagă ade
vărata prietenie.

— Berea e bere...
— Aiurea! Păi. tu ui vrut 

bere, noi am fi băut coniac, 
că eram înainte de masă !

— ...Și munca e muncă !
— Ce muncă ? Lasă, șcfuli- 

t ă, nu le mai ambala, că sîn- 
trm toți de-ai noștri-.

— Tovarășe Manole, cum in
terpretezi dumneata berea de 
alaltăieri ?

FINT1NI €U APA VIE
tatea in area zi oarecare de 
decembrie. Nu eu aceste gin
duri nm coborii, la un nțoment 
dat, din autobuz, indreptindu- 
mă spre mina Paroșeni unde 
aveam să răspund .prin pre
zență' invitației dc a participa 
la o oarecare f est ii itatc. Gin- 
durile mi s-au cristalizat scara 
tir;iu, la înapoierea spre casă, 
cînd, in același autobu: am 
reușit să neglijez piuă și o- 
bișnuita aglomerație a orelor 
de virf, recapitulind plin de 
satisfacție ceea ce realizasem 
in acea zi: o nouă cunoștință, 
un om dintre puținii capabili 
să răscoleoscă amintiri, să să
dească ambiții, să intăreasiă 
pină la nezdr unei nare, convin
geri. Intre acestea se îtiscrie 
in capul listei tocmai convin
gerea că jinlinile cu apă vie 
se găsesc in oameni, in acești 
depozitari ai comorilor de ne
prețuit compuse din mii și mii 
de fapte umane. Încerc o re
constituire a faptelor, deși știu 
că astăzi ea nu mai poate a- 
vea decit o rezonanță tir:ie cu 
mult diminuată față de rezo- 
nanța pe cure au avut-o fap
tele in sine, atunci cînd s-au 
petrecut.

— Lasă, dom’le, că noi am 
băut-o, n-am interpretat-o.

— Tovarășul Manole, dum
neata gindești și procedezi ,e- 
ronat. Nu’ ne faci cinste!

— Fac. Zău, fac! Să mor, 
dacă nu sînt de acord ! Azi 
sînteți ai moi. E șmecher șofu’ 
(către noi) dar nu-i merge cu 
mine! Gata, șefule, plecăm 
de-acuma ?

A plecat singur, salutind 
după noua .formulă" și n-a 
mai venit. A venit a doua zi 1

★

La șapte fără trei minute, 
șeful, proaspăt ras și pudrat, 
a intrat in birou. La cîteva 
secunde in urma sa — direc
torul.

— Tovarășul Manole, ați 
fost, acum dieta zile la o 
bere...

— Da (In gind : și ăsta vrea 
să fie uns"). L-am aniversat 
pe șefulică.

— Adică... pe tovarășul Cor
nel lstrătescu...

— Tovarășul Manole, r ade
vărat că berea întărește or
ganismul ?

— E adevărul, tovarășe di
rector. e adevărat!

— Pe al dumitale l-a slă- l 
bit. Nu mai poți, după cum 
se pare, să faci față ritmului, 
cerințelor (Mitică e alb. Direc
torul continuă). Uite ce e, to
varășul Manole, dacă ttu-ți 
vezi de treabă ca înainte, noi 
iți rom Spune... .Pa !“

De-atunci, Mitică să nu mai 
i udă berea '...

Adr. CONDOR 

ar cine este și ce-a făcut, 
definitiv, acest om ? Prn- 
simplificare, să recurgem 

înșiruirea cit or va fapte și 
duzii, in ordinea in care 
fost sesizate. adnotate de 
Drier. Dar. mai intii, cîteva 
iute despre festivitate...
i cina aceea oarecare, de 
•mbrie maistrul miner

principal BEh’NATH Bh'A.NDT 
a intrat <a de obicei, iu mină 
iii schimbul I, a făcut rcvirul 
locurilor de muncă, treeind in 
revistă activitatea citorva zeci 
dc oameni cărora le-a găsit 
— tot Ca de obicei — fiecă
ruia o vorbă de duh, un sfat, 
un îndemn. A urmărit apro
vizionarea locurilor de muncă 
și, in general, îndeplinirea 
preliminarului cu aceeași con
știinciozitate ca pină atunci. 
Apoi intr-un tirziu. venind ora 
.schimbului, s-a urcat i

|u încadrat intre ghilimelele 
devenite uzuale doar in ace.e 

„ razuri cure, prin ridicolul lor, 
■ te obligă la o asemenea soluție 
J de punctuație, omul căruia am 
Igăsit de cuviință să-i acordăm 
! cîteva rinduri (nicidecum din 
I dorința de a-1 populariza, ci 
I din alte considerente) și-a găsit, 
I se pare, pentru o bună bucată 
!de vreme, locul. A devenit un 

..fost", lucru ce se întîmplă, 
(mai devreme sau mai tirziu, cu 

toți oamenii de această teapă, 
5 călători fără adresă, salariați 

fără întreprindere sau institu- 
IIie. oameni fără profesie, fără 

scrupule cărora li se alătură de 
r ititea ori acest „fără" încîl de 
ll a un anumit punct pierzi di- 
imensiunile omeniei. Bine, dar 

— te întrebi — chiar așa ? In- 
Ițeleg fără una, fără alta, dar 

era lotuși un om ! Oare, nu a- 
Iveu nici o calitate, chiar nici 

una ale cărei însușiri să se 
B răsfrîngă pozitiv asupra seme- 
■ oilor, asupra societății Nu a 
I făcui niciodată, nimic folositor?

Retras pentru o vreme din 
I mijlocul nostru, acest personaj

— arhicunoscut de la Lunca 
I la Uricani, de la Cluj la Tg. 
■ Jiu. Arad. Sibiu sau Timișoara 
I — a devenit astăzi un „fost", o 
• „prezență" (cît de bizară e u- 
I ceastă paradoxală împereche

re) neluata în seamă decîl de 
I paznicii unui penitenciar 
■ unde-și ispășește o meri lată 
I pedeapsă ; un fost aventurier, 
I" fost proprietar de „Opel", o 

fostă gazdă „onorabilă" pentru 
- zeci de tinere, .prietenele" lui, 
I care, astăzi, meditează și ele, 
I poate, într-o vinovată tăcere, 
I la aceleași lucruri care ne-au 
I îndemnat să-i creionăm pro

filul, întrebindu-se fiecare :

Ioare cu ce mi-a fost de folos ?
Pentru a-i ajuta pe acei care, 

I lotuși, nu l-au cunoscut, să-.și 
facă o imagine cit de cil apro- 
Iximativă despre ceea ce a în

semnat acesi om, la trasarea 
I profilului incercăm să respec

tăm o anumită cronologie ce 
Icra valabilă pe timpul cît eroul 

nostru nu era încă un „fosl”.

IDevi. să vorbim in ordine des
pre aventurierul, proprietarul 
I atrăgătoarei limuzine, gazda <>- 
norabilă într-atit de cunoscută 

tic djuns ia suprafață a fă
cut obișnuita baie, s-a schim
bat in hainele de casă a pot. 
in modul cel mai simplu cu 
pulinfă, a făcut un lu< ru pe 
■ are pînă atunci nu-l mai fă
cuse niciodată dar nu din ri
na lui : A IEȘIT I.A PENSIE.

Nimic senzațional in arest 
fapt. II fac î alții, numai ră

Îm gutei;

am găsit de cuviință să-l sem
nalăm deoarece, ieșind la 
pensie a lăsat in urma lui, 
< um puțini oameni reunesc să 
.facă, un colectiv cafSrl regre
tă in modul cel mai sincer, 
care l-a prețuit cum se cuvi
ne, un colectiv în fața căruia 
și-a îndeplinii înzecit, poate 
înmiii, datoriile, fiind omul 
care in peste 30 de ani mun
ciți cu ardoare și pasiune a 
injeles să nu se rec urne la 
simpla lui prezență hi serviciu. 
Bernath Brandl a ieșit la pen- 

învii, intr-o anumită societate 
— cea pe care o frecventa — 
era suficient să se prezinte cu 
numele mic, asemenea marilor 
eroi : domnul loja !

CA AVENTURIER, domnul 
loja nu avea obiceiul să lu
creze decit uneori, dar și atunci 
era angajatul unor întreprinderi 
unde, colectivele de muncitori, 

* a doua zi după angajare îl re
gretau ca «nou sosit", pentru 
ca ă doua zi după descontare 
regretele să se metamorfozeze 
intr-un oftat de ușurare : „Of. 
bine c-a plecat" I

Dc cc amintim aceste peni
bile impresii despre un fost sa
lariat ?

Pentru că, deși avea calita
tea de angajai, conferită ca un 

Pe adresa părinților, 
școlii, organizației U.T.C

izvorîl din însăși Consli- 
țării, munca lui era de 
natură incit, ncrămî- 
nimic din ca, lasă în 
ei imaginea unor bani 

risipiți în vînl.
Pentru că mai sini, din pă

cate, întreprinderi in care pen
tru anumiți salariați, risipa 
continuă...

CA PROPRIETAR de limu
zină — idealul de confort al 
multor visători — domnul loja 
era beneficiarul unor uriașe 
cuceriri ale științei și tehnicii 
mondiale. „Să fim serioși 1* — 
vom putea auzi un reproș — 
găsiți i altceva, d u nu-l a- 
mestecați, nu-l alăturați chiar... 
științei și tehnicii, căci ceva ar 
semăna a profanare".

De ce facem, lotuși, această 
alăturare, această comparație ?

Pentru că. așa cum spuneam, 
deși total străin de ceea ie 
se numește știință și tehnică, 
era totuși beneficiarul unor 
cuceriri ivite dintr-o inimagi
nabilă trudă de secole, dar era 
acel beneficiar care nici gînd 
să conceapă că ar fi dator cu 
un gesl, eu o mișcare Iu per- 

sie lăsind in urma lui — < a 
rezultat al celor 23 de ani 
de subteran — dtera inovații 
și raționalizări <le preț prin 
care, metaforic vorbind, și-a 
răscumpărat cu mult iituinle 
de <i împlini vîrstă dreptul la 
odihna acordată prin pensie. 
Cunoscutul „tericon* — o in
genioasă instalație de haldare 
a sterilului evacuat din mină 
— adoptat, la început cu titlul 
de soluție provizorie, aduce as
tăzi, ni inovație definitiv in
suliță in industria carboniferă, 
economii de ordinul sutelor de 
inii de lei pe an. La aceasta 
se adaugă rezolvarea unei alte 
probleme vitale pentru mina 
Paroșeni : aprovizionarea eu 
apă potabilă prin captarea ci- 
torva izvoare pe care bătrînul 
maistru le-a studiat din fir 
in păr, luindu-și drept ajutoa
re ingineri și tehnicieni pen
tru analizele, de laborator. Se 
mai adaugă introducerea per
forării cu cărucior mobil a- 
daptat cerințelor, după consta
tările și indicațiile maistrului, 
ca și introducerea racordului 
de galerie armat metalic, cu 
armături modificate, combina
te uneori cu lemn 

poluarea ideii de progres, la 
continuarea trudei semenilor 
săi.

Ce-aveți cu mine ? Mașina 
ani cumpărat-o din banii mei 
— ne va replica energic „fostul" 
proprietar.

Pentru o clipă ne-am lăsa a- 
trași înspre un alt subiect, în- 
țelegînd că interlocutorul nos
tru, într-un eventual dialog nu 
ar fi priceput o întrebare atît 
de incomodă, cjim sînt de re
gulă întrebările care au drept 
subiect progresul. Am încerca 
preț dc o clipă să ne imaginăm 
că avem totuși în fața noastră 
un om care a plătit contrava
loarea enormului beneficiu de 
care uza. Și. dacă a plătit. în
semna că a muncit, căci numai 

aslfel putea obține echivalentul 
financiar al „Opel'-ului... Dar, 
clipa nu ar avea să dureze căci 
eventualul dialog nu ar putea 
fi decit acesta :

— Banii mi i-a dat mama !
— La cc vîrstă ați beneficiat 

de un gest atît de generos ?
— Acum vreo șase ani !
— Și cîți ani aveați acum 

\ reo șase ani!
— 43!
( A GAZDA „onorabila*. 

domnul loja era un ins cu 
principii. Gel dinții principiu 
privea ospitalitatea :

— masa mea sînt 
veniți toți musafirii. In 
mea au loc toate felele
lume. Cu o condiție : să punem 
toți, inînă de la mină, și pe
trecerea să fie fără de sfîrșil. 
In mușina dumnealui, insă, nu 
încăpea decît un număr restrîns 
de tinere. Cunoscut pentru a- 
venturile sale la care era ca
pabil să atragă tinerii cu o 
putere uimitoare domnul loja 
ne inspiră astăzi o întrebare 
gravă căreia nu mai trebuie 
să-i lâspundă el. ci alții i

— Oare cîți dinlre părinții

bine 
casa 
din

' a mai lăsat in urma lui ?
Oainnni pe rare t-a ini.ățat 

•um. cînd și cit trebuie să 
)«: de exigeați fața de dato
ria pc <are o nu în fața socie
tății; pe rare i-a invățat să nu 
judex ni-iodată după vorbi
ri numai după fapte. Apoi 
a ieșit la pensie.

Nimic .i-n u, a,nul in pehsid- 
narca unui salariat. Senzațio
nalul există insă in felul de 
a fi al omului, în uimitoarea 
perseverență constanță, pri
cepere și dăruire — calități 
ale maistrului Brandt, in te- 
nacitatea cu care comunistul 
Brandt a sădit eoiivingeri, a 
înălțat oameni.

★

hni place să jac cunoștințe. 
Sfl întind mina cu prietenie 
înspre oameni, din dorința de 
a descoperi ' .....................
cu apă vie. 
lurisesc, nu 
care zi, cu

Dacă voi 
bat ce-am realizat intr-o anu
mită zi de decembrie roi spu
ne simplu, poate < hiar cu pu
țină mindrie in glas:

— L-am cunoscut pe Bernath 
Brandt, un maistru pensionar, 

comunist.

autenticele finllni 
Lucru care, măr- 
s<‘ petrece in fie- 
fiecare prilej.
fi vreodată Intre-

feteior care se lăfăiau dezin
volt pe canapeaua „Opel''-n n 
s-au interesat de soarta pup e- 
lor lor? Cîți dintre ei s-au pre
ocupat cel puțin să-l cunoască 
pe amfitrionul care, între Cluj, 
Tg. Jiu. Arad, Sibiu sau Timi
șoara pornise din proprie ini
țiativă o acțiune „sui generis* 
de genul „să ne cunoaștem pa
tria11 dar numai prin modul .’ui 
personal de a o vedea ? Să 
cunoaștem — a decretat dom.ih) 
loja la începutul „misiunii' 
sale — dar numai hotelurile, 
restaurantele, barurile și cafe
nelele... Va fi suficient...

★

care

Am intitulat aceste rînduri 
.pe adresa părinților, școlii, or
ganizației U.T.C.". Părinților, 
acelor părinți care ajunși ia o 
anumită vîrstă au o noțiune 
total deformată despre înd »>o- 
ririle lor față de copii. . Am 
copii mari, spun aceștia, ii pri
vește cc fac, cum se descurcă 
în viață". Școlii, acelor cadre 
didactice care l-au cunoscut pe 
domnul loja, care au trecui 
poate și ele. pragul ..Opel'-u.'m 
sau al locuinței. In fine, orga
nizației H.T.C.. pentru mu e, 
foarte multe motive, care a 
o citire mai atentă a rîndurilor 
de față reies cu ușurință a 
iveală, motive cărora li se a- 
daugă unu) total inedit > cetă
țeanul loja va suferi o condam
nare pentru vina denumită port 
ilegal de arme fapt care con»-'- 
tuie un prilej de adînci medi
tații pentru uteciștil care !-aw 
cunoscut, care au știut de exis
tența acelui ..neînsemnat* o- 
biect, dar nu au știut nimic 
despre frumusețea etică, mo
rală. politică a unei îndatoriri 
de a lua atitudine împotriva 
paraziților. a aventurierilor.

★

între ghilimelele ca 
i cei rldlcolb 
amintește c« 

a de .foșvll*|

încadrat
care sînt gratulați cei rldlcolb 
domnul loja ne c 
regret pe undeva _ _ ,
de odinioară, rămășițe aie «nul 
trecut aproape dsl uiiărll.

I ELIAS
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Ci/i dt 
dini, din t cirul, la an
tecesorii iu trudit (și

< uvintul nu c [tuși dc puțin 
«> motajură) pentru a „plămă
di" frumoasa limbă romd- 
neascu in care comunicam zi 
dc zi ? i. iți ne mai oprim, 
umori, uin freneticul nos
tru 'imp peniru a afla cum 
a a/xlrui, la noi in țarS, ao st 
extraordinar proces dc 
multiplica — - parul ?

—In vechiul cartier 
din Brașov se află 
clădiri, din alte vremuri, îm
prejmuite de un zid făcut 
parcă să țină piept veacuri
lor. E primul lăcaș de învăță
tură i ‘mâneascâ datat — H‘>4. 
Pe ai 'i și-au purtat pașii și 
gindurile anonimi dascăli, 
purtători ai celei mai nobile 
făclii: știința de carte. In 
sala de clasă care poartă 
un nume ilustru — Anton 
Pann. au predat mulți alfi 
txrnerabili înaintași. Să ni-l 
amintim doar pe genialul Ci- 
pnan Porumbescu. E o sală 
de clasă arhaică, cu bănci 
străvechi, cu pene de scris — 
azi curiozități rarisime — și 
o numărătoare identică celei 
de azi — simplă și cu un ma
re efect in deslușirea abstrae- 
țiUor aritmetice. Fără să vrei 
te cufunzi in istoric și sini fi 
suflarea generațiilor de învă
țăcei care au pus, prin buchi
seala lor, primele pietre la 
------ ‘ .4 
Jost o epocă îndelungată de 
pionierat, in mod cu totul in
voluntar, gândurile stabilesc 
un raport comparativ între 
acest spațiu școlar și invăță- 
mintul românesc actual, eu 
toată bogăfia lut. E o mindrie 
justificată să gîndești la școa
la românească actuală! Pe 
acele timpuri era temerar șt 
foarte costisitor să știi carte. 
Era, am spune, ceva aproape 
straniu. Astăzi, avem un in- 
văță nint gratuit și obliga
toriu de 10 ani cu perspective 
îndrăznețe, milioane de elevi 
și studenți, cărți gratuite, 
mii de școli care se ridică a- 
semenea unei veșnice făclii. 
Ce e mai impresionant decit 
această realitate nouă, socia
listă : un popor știutor de 
carte in întregime

..^Mâluri, se află un monu
ment de inestimabilă valoa
re : tiparnița lui Coresi. Cu 
această născocire, diacul Co
resi, înzestrat cu un genial 
simț al limbii, a tipării, intre 
1559 și 1581. 23 de cărți. Se 
mai păstrează originalele din 
„Evanghvlierul cu învățătură" 
și „Octoihul slavon". Fru
moasa și muzicala noastră 
limbă liiemră aici și-a înce
put țzrocesul de formare... Au 
mat venit, în secolul următor, 
mitropolitul Varlaam. Șerban 
Cantacuzino și Simion Ștefan 
cu lucrările lor. realmente 
monumente de limbă.

Se cuvine să păstrăm o a- 
dincă reculegere dinaintea a- 
cestor exponate muzeistice, di
naintea tiparniței — simplă 
și greoaie, dar minuită pe a- 
tunei cu un înalt -cl și sen
timent al unității limbii și 
poporului român — strămoș 
al rotativelor moderne și al ra
pidelor procedee de tijiărire 
ale contemporaneității...

La Șcheii Brașovului, pot să 
afirm că simți istoria limbii 
române moderne. Este un lă
caș prielnic meditației. Doar 
poposind cu răbdare aici ai o 
lucidă conștiință a invăță- 
mintuluz românesc din anii 
noștrt E un proces 
ce n-a încetat nici o clipă să 
se perfecționeze. Un tumultuos 
drum spre lumină — cartea, 
cultura.

Tiberiu SPATARU

temelia școlii românești.
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u i r i
rere are... Maică-mca: 
se poate lucra cu orice 
cit de al dracului ar fi. 
tu-i să înveți să ști cum 
iei...
la xk.vu><<u<.i cu « ui ufcnuur, 
apoi la Dilja, am trecut prin 
mai multe brigăzi, miner am 
ieșit aici la Mircea Boicu, la 
înaintare. S-a format sector 
de producție și am lucrat ca 
șef de schimb la Pirțac... Cum 
m-am căsătorit, prin '66, cum 
mi-au și format o brigadă... 
Am ris cu că-s prea tinăr, 
degeaba... Șefii de schimb 
îmi prinseră ere’că o slă
biciune, cu credeam tot. și 
s-au infeles dimpreună să-mi 
stea împotrivă, erau mineri 
vechi, aveau casă, tot, cu că 
creau să ciștig, să trag, de, 
proaspăt însurat, îmi trebuiau 
lucruri, una alta, ei căutau 
un loc mai cald; către mine: 
.la-o, încet, mă Ștefane că 
mai ai de trăit, nu te omori 
cu .firea, mina nu se gătește 
ea..." Am mers la director, 
l-am întrebat de cind e că
sătorit, iutii s-a mirat, dar 
m-a infeles... Am intrat ca 
miner la Ion Bartoș. „Nu vă 
supurați, lonci-baci. eu vreau 
la dumneavoastră..." „Pun la 
tine șef de schimb „Nu, 
lonci-baci, dumneata ai așa 
ceva..." Acolo am învățat că 
trebuie să cred in om, dar 
să fiu foarte atent că prie
tini stntem afară, acasă, la 
ort se cuvine, așa, sa ne fa
cem fiecare datoria, nu că 
dacă stntem prietini, hai. că-ți 
fac eu treaba ta. Unii așa-s:

cică 
om. 
To- 

____ . să-l 
Ei, și apoi ni-au trimis 

deschiderea Paroșenilor,

i-ai dat un deget.. Omu' tre
buie ajutat, e frumos să-l 
crezi, dar eu să fiu convins 
că-t adevărat ce spune, că nu 
mă minte, să văd nu cumro 
se repetă un bai la același 
om ? Altfel, înseamnă că-ți 
bufi joc de toți și-fi pierzi

Mă uit la chipul prelung 
a lui Ștefan Ghioc, la gura 
care aruncă cuvintele parcă 
intr-o parte, și-mi pare omul 
din ja|a mea mult mai tinăr 
decit o dovedesc anii. Ochii 
— ca tăciunii, iar șuvițele 
negre, bogate, ale purului se 
pierd în perciunii prelungiți, 
dar aranjați cu grijă: „Așa 
s-o înjghebat o brigadă, a lui 
Victor Miclea, care a și ple
cat repede in concediu, mai 
mult încurca lucrurile... Oa
menii, tofi, că nu cerem nea
părat să ne conducă Ghioc, 
eram șef de schimb, că vor 
pe oricare, numai pe ăsta nu. 
N-am vrut : Mă, dar cum s-ar 
simți omul, cică am făcut ce
va aranjămint... Da’ 
urmă șefii..."

...O scurtă vreme, 
Ghioc a lucrat și 
schimb format din tineri ca
re nu voiau să prindă ră
dăcini intr-un loc, care lua
seră in brațe prostul obicei, 
să vinture Valea, mereu cu 
transferul in buzunar. „Să nu 
care cumva să pui mina pe 
ceva că o pățești cu noi", 
i-au spus răspicat in noaptea 
cind trebuia să le vină ca 
șef de schimb un om mai in 
rirstă, in pragul pensionarii. 
Cind a văzut bătrînul cit de 
fain e primit, că nimeni nu-i

pină la

dispus să-l asculte, s-a 
cal de treabă de unul 
gur. Către dimineață. Ghioc 
n-a mai putut să rabde șt l-a 
ajutat să pună o grindă, sus. 
văzind că genunchii i se frin- 
seserâ și tremurau, Ceilalți 
s-au încruntat la el. Bătrînul, 
atunci. .Eu îs om in virstâ, 
mă, mi-ar crăpa obrazul de 
rușine, mă..."

Bătrînul minerea de o gră
madă de ani în mină și ni
meni nu-l auzise văitindu-se. 
La sfârșitul șutului Ghioc i 
s-a alăturat. .Să știi că-i un 
număr de abataj gingaș, tre
buie umblat ca și cu oul cu 
el, i-a spus obosit. Muntele 
ăsta, care-i peste noi, nu aș
teaptă, de stai, vine peste 
tine... Dacă unii bagă miinile 
în sin și vor să-l lase în va
tră ca pe un prunc, n-au de- 
cit. Dar tu să te gîndești că 
ai aici răsuflare de om și 
cărbune cu singe nu se 
poate...”

...Ghioc niciodată n-a amin
tit, nicicind, nimănui, aceas
tă întimplare...

★

Copiii lui Ghioc, Marius și 
Ștefan sini un pic neastimpă- 
rați, nici n-ar fi firesc alt
fel. Primul are cinci ani, cel 
de-al doilea trei... .Cinci vin 
tirziu acasă de, mai e și așa, 
Stau și mă uit la ei dor
mind... Cresc pe nesimțite. 
Cind au trecut anii aceștia? 
— mă gindesc. Doresc să-i 
văd oameni la locu’ lor, să 
fiu lingă ei intr-una, pin' 
ce-or prinde cheag, că eu 
n-am avut noroc de tata..."

i

(Urinare din pag J)

survenit, să se depună eforturi 
in scopul instrumentării și li
chidării cit mai grabnice a a- 
cestora In altă ordine de idei, 
se revendică organizarea unor 
brigăzi complexe de întreținere 
care să lucreze chiar pe patru 
schimburi la întreținerea lucră
rilor miniere, urmărind punerea 
in ordine a tuturor căilor de 
acces, de la suprafață la locu
rile de muncă din subteran.

— Planul de dezvoltare eco- 
nomico-socială pe anul 1:172, 
dezbătut in cadru) ultimei sale 
sesiuni, de către Marea Aduna
re Națională, și căruia i s-a 
dat putere de lege, reflectă di
namismul viguros al economiei 
noastre, concentrind energia și 
capacitatea creatoare ale oame
nilor muncii spre valorificarea 
mai intensă a potențialului pro
ductiv. a resurselor materiale 
și umane ale tării spre creș
terea substanțială a eficienței 
economice, in scopul acceleră
rii progresului economic și so
cial al României socialiste. Cum

credeți că va putea spori, în 
acest al doilea an al cincinalu
lui actual, aportul colectivelor 
minerești in cadrul acestui efort 
unanim al întregii țări ?

— Trebuie să fim convinși că 
aceste sarcini mărețe care ne 
stau in față nu se vor putea 
realiza decit cu o totală dărui
re 'lin partea fiecăruia. E o 
datorie, și o obligație în același 
timp, a fiecărui salariat, ca. 
indiferent de locul de muncă 
unde acționează, să dea tot ce 
poate, să dezvăluie întreaga sa 
capacitate, toate resursele de 
care-i capabil. Cele 6 orc să con
stituie un timp de lucru efec
tiv și, pe cit e posibil, să fie 
afectat procesului «le bază al 
activității. Efectivele care lu
crează la deservirea și întreți
nerea utilajelor va fi necesar 
să-și îmbunătățească calitatea 
muncii privind reviziile în așa 
fe] incit întreruperile păgubi
toare pentru producție, surve
nite din pricina avariilor, să 
fie minime, dacă nu vor putea 
fi. integral, eliminate. îndruma
rea si controlul din partea 
Centralei vor trebui să cîștige 
in eficiență. S-a hotărît înfiin
țarea a două comisii pe pro
bleme. una să atace sfera me-

todclor de exploatare, cealaltă 
să caute soluționarea tematicii 
legată de lucrările de deschi
deri Și pregătiri. In aceste co
lective vor fi angrenate cele 
mai competente cadre, cu înaltă 
pregătire, care vor avea sarci
na să studieze aprofundat rea
lizările obținute pe plan mon
dial în sensurile amintite și să 
introducă și la unitățile noas
tre miniere toate soluțiile care 
aduc certe avantaje economice.

Tn final, trebuie să arătăm că 
organele și organizațiile de 
partid «Ic Ia exploatări, organi
zațiile de sindicat și de U.T.C., 
comitetele oamenilor muncii de 
la minele noastre, consiliul oa
menilor muncii din Centrală, 
toți factorii care răspund de 
bunul mers al activității de ex
tracție a cărbunelui din Valea 
Jiului, pe absolut toate verigi
le organizării producției se 
cere să-și facă datoria din plin, 
să-și îndeplinească atribuțiile 
in întregime și bine, pentru a 
se putea intra chiar de la în
ceputul anului, în ritmul firesc 
de lucru pentru îndeplinirea 
cu cinste a tuturor sarcinilor 
puse de partid in fața colecti
velor minerești in ce-l de-al 
doilea an al cincinalului.

■

S algotarja n Q DUMINICA, 9 IANUARIE

(Urmare din pag. 1)

pieței interne, uzina, care nu
mără peste 5 000 muncitori, 
satisface și importante ceieri 
de export. Alături de turnătoria 
de oțel, cea mai mare unita
te a uzinei este acum secția 
de laminare la rece care a in
trat in funcțiune in anul 1961.

In trecut se spunea că Sal- 
gotarjanul era „soborul" țării. 
Fabrica de produse emailate 
satisface și astăzi 
necesitățile populației i 
ce privește sobele și 
de gătit. Reconstru *.o 
dernizată, fabrica și-a 
tat, in ultimii ani, in 
pal producția de sobe 
tif pentru gaze. Deși s-ar pu
tea spune că și-a păstrat și 
astăzi titlul de ..sobor" al ță
rii, orașul și-a adăjgat, in 
ultimii ani, și titlul de prin
cipalul „sticlar" ol țării. Și 
pe bună dreptate. Fabrica de 
sticlă construită in 1893, dar 
transformată și reconstruită 
rodical după eliberarea țării, 
este in prezent una dintre cele 
mai mari fabrici din Ungaria. 
Nivelul inalt al calității pro
ducției este atestat de faptul 
că produsele ei se exportă 
in 45 țări din cinci continente 
ale lumii.

Pentru a avea Imaginea cit 
mai reală o acestui centru 
industrial al Ungariei, trebuie 
să mai amintim faptul că aici 
moi funcționează o fabrică de u- 
liiaje miniere, o topitorie de 
lerosiliciu, o centrală termică

pe deplin 
in ceeo 

i plitele 
și mo- 
dervol- 

i pfinci- 
de gâ-

și incă multe altele. In viitor, 
producția industrială a orașu
lui se va dezvolta și mai mult : 
actualul plan cincinal preve
de înființarea unor noi între
prinderi care vor determina 
creșterea producției industri
ale globale pină in 1975 cu 
peste 17 la sută.

Vizitatorul Salgotarjanului 
este plăcut impresionat nu nu
mai de noile construcții in
dustriale, ci și de aspectul ar
hitectonic al orașului, de noile 
și modernele edificii publice, 
de varietatea arhitectonică a 
blocurilor de locuințe. Salgo- 
tarjanul a oferit specialiștilor 
o interesantă problemă de re
zolvat : așezat intre dealuri
înalte, intr-o vale îngustă, o- 
rașul nu dispune de suprafețe 
intinse. S-a adoptat ostiei so
luția reconstrucției depline pe 
aceeași suprafață, înlocuind 
căsuțele mici joase cu blocuri 
înalte. Aceasta se face treptat, 
o dată cu demolorea vechilor 
clădiri, valorificind in mod fe
ricit și deosebit de spectacu
los terasele dealurilor încon
jurătoare.

La eliberare, Salgotarjonul 
aveo 13 000 locuitori, acum are 
peste 40 000. Atunci avea peste 
1 500 cocioabe, acum are peste 
3 500 noi apartamente in blo
curi moderne, 
roase unități 
nou spital - 
moderne din 
onanto casă __ 
cinematografe, biblioteci, 
renuri sportive, ștranduri.

elegante, nume- 
comerciale, un 
printre cele mai 
țara, o impresi- 
de cultură, noi 

te-

8.15 Gimnastica pentru toți.
8.30 Cravatele roșii.

10,00 Viața satului.
11.10 Să îndrăgim muzica.

Ciclu de educație muzi
cală prezentat de cunos
cutul dirijor Leonard 
Bernstein.
Emisiunea a VlII-a : Spi
ritul folcloric latino-ame- 
rican in muzică, 

12,01» De strajă patriei.
12.30 Emisiunea in limba ma

ghiară.
11,00 Sport.
16,00 Postmeridian.
17.10 Film serial pentru tineret 

Planeta giganților.
18,00 Cintare patriei. Concurs 

«oral interjudețean. 
Participă : Corul Cămi
nului cultural din Podo- 
leni, corul Sindicatului 
Invățămînt Birlad, corul 
Casei de cultură Giurgiu, 
corul bărbătesc al Palatu
lui < ulturii din Pitești.

19.15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri. 

„Aventurile lui Bobo".
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reportajul săptămînii.

Unul din cei 5 000.
20.20 Film artistic : Ultima că

ruța.
Cu Richard Widmark, 
Felicia Farr, Nick Adams. 
Premieră pe țară.

22,00 Varietăți internaționale. 
22,45 Telejurnalul de noapte.

LUNI. 10 IANUARIE

IC,00 — 17,00 Lecții TV pentru

in agricultură, 
culturilor de 
recomandări 

anului

lucrătorii dii 
Tehnologiile 
cereale 
pentru 
1972. 

18,00 Scena.
formație și critică 
lă.

18.30 De la operă la... 
ușoară.

18.45 Stop-cadru.
19.15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri. 

..Aventurile lui Bubo".
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Oameni și fapte.
20.15 Roman foileton :

David Coperfield (IV).
21,05 ..Gintă Maramureșul' — 

spectacol muzical-coregra- 
fic susținut de artiști a- 
matori din Baia Mare.

22,05 Dinamica societății româ
nești.
Ciclul : ..Conceptul de so
cietate socialistă multila
teral dezvoltată". Așe/a- 
rea relațiilor sociale pe 
temeiul eticii și echității 
socialiste.

22.30 Din țările socialisle.
R.S.F. Iugoslavia — aurul 
alb.

22.45 Telejurnalul de noapte.

Și 
producția

Emisiune de in- 
tcatra-

muzică

9,00 — 10,00 Teleșcoala. 
Semnificația istorică 
primului document i 
limbii române scrise. — 
Fenomene moleculare. 
Funcția de analiză u cre
ierului.

18,00 E ii c i c I o p e d i e pentru 
școlari.

a
a)

«arc funcționează intre orek 
8—13 și 10,30—19.

19,30
20,00

22,00
22,40
22,50

20,15

Y/c informația utilitară • informația utilitară
7

/
pc tema „Tinerețe și contem
poraneitate". Turneu cu spec- 
taeohil folcloric .Clnt , Jiul și 
Paringul' in satele Valea Lu- 

;i Ponor,

t AI.ENDAI
la ora 7,52 pune la
6,51. Zile >tc din
7. Zile rămase — 359.

EVENIMENTE. IP.'itt — 
rit dr. Petru Groza, pa

triot dc scamă, eminent om 
politic și do st.it (n. 188-1): Se 
împ'ie. sc I"'' <i • ani de la 
nașterea pictorului Octav 
Băncilă (m. 1941); 1881 S-a
născut Ion Minulescu, poet și 
prozator simbolist (in

4» PROGHAMUL FARMA- 
'III OR DIN PETROȘANI. 
Nr. 15, str. Republicii nr. 60, 
deschisă intre orele 7—22; «iu- 
mmi< a — intre <>\ < It II 
Nr 14 — cartier Carpați, 
deschisă între orele 7 21,30; 
«himinica între orele 8—14. 
Cartier Aeroport, <!«••.• •hisfi in 
zilele dc luni, miercuri și vi
neri între or> I' 7,30—15.30. 
iar marți, Joi i sînibâtă în
tre orele 7,30—12,30; Hi—19.

iar celor norocoși, dc mare 
satisfacție. Tragerea la sorți 
«lin ziua dc 28 oferă depu
nătorilor pe librete dc eco
nomii pentru turism 52 ex
cursii colective in Franța. Ita
lia, U.R.S.S. și numeroase 
excursii individuale. Cîstigă- 
forii <le excursii individuale 
beneficiază și de posibilita
tea «Ic a primi o parte din 
valoarea ex'iirsiei ciștigate 
(.1(1(10 Ici) in moneda țării in 
care se deplasează.

VINERI 7 IANUARIE

'Xttuie
mergem

4 TELEFOANE UTILE 
Pompierii militari Petroșani 
— Hăt); Serviciul d<" urgen
te Petroșani — 1313; Matcr- 
ui'a'< .i i’< Iroșani - - l »J7: Mi
liția Petroșani — 1212; In- 
pectoratul comercial de stat 
- 1220. interior 43.

> 411 \UTOTIJR1SME O- 
FERITE DREPT PREMII. O 
veste preliminară pentru de
punătorii pe librete dc eco
nomii «ii «lobindă și cîșfiguri 
in autoturisme: la tragerea 
la sorți din 28 ianuarie cu
rent se acordă participanți- 
lor, drept eiștiguri, un număr 
«Ic 411 autoturisme din măr
cile Dacia I 300, Dacia 1 10O 
și Skoda 100 S.

15.45—10,45 Matineu de va
canță. Film artistic pen
tru tineret și copii : 
„Albă ca zăpada".

18.00 Căminul.
18,50 Tineri interpreți dc mu

zică populară.
19,10 Tragerea Loto. 
19,20

4 UNDE MERGEM
(rul de stat ..Valea Jiului" : 
Sula Palatului cultural Lu- 
peni, la ora 17, spectacol cu 
piesa ....Eseu" de T. Mușatcs- 
cii. Casa dc cultură Petro
șani: ia ora 18, dezbaterea

DE LA C.E.C
< EXCURSII. Luna ianua

rie 1972 rezervă amatorilor 
de drumeții in străinătate un 
moment «Ic maximă emoție.

Pentru o mai bună deser
vire a populației «lin cartie
rul Acroporl-Pctroșani a fost 
deschisă aici (str. Unirii, lin
gă chioșcul dc mărunțișuri 
O.l’.!..) o nouă agenție C.E.C.

1 001 «Ic seri —

Telejurnalul dc scară. 
Cronica politică internă 
«le Eugen Mândrie.
Film artistic : ..Recviem 
pentru un boxer" — 
premieră pe țară. Cu : 
Anthony Quinn și Mi
ckey Ronncy.
Catlraii internațional. 
Telejurnalul dc noapte. 
Melodii nocturne — 
program dc divertis
ment realizat dc Tele
viziunea Sovietică.

t>CI£IIIGRIIIIBIKt3BEnKS ■■■BaBSBaaaaaaaBBHHBaBaaa

Repere 
gospodărești 

aninosene
Noi lucrări

• In vederea asigurării unor 
condiții mai bune «ie circulație 
pentru pietoni și evitării acci
dentării lor de către mașini, era 
necesar ca în fața blocu
rilor din partea dc jos a co
munei Aninoasa să sc facă un 
trotuar. Consiliul popular al co
munei noastre a ținut cont de 
această necesitate și a luat ma
suri în consecință. Pentru a- 
ceasta trebuia însă în primul 
rînd schimbat locul celor cinci 
cișmele publice aflate pc tra
seul respectiv.

Lucrările necesare mutării 
cișmelelor au fost executate de 
echipa de instalatori, condusă 
dc Nicolae Jurca, din cadrul 
sectorului IGC Aninoasa. Echi
pa specializată în lucrări dc pa
vaj a lui Țîștea, de la IGC Pe
troșanii, a începui deja trasarea 
și amenajarea terenului. Pava- 
rca urmează să fie executată 
îp JprHnăvara acestui an.

R. VALEDI

Obiective 
mobilizatoare

®Ccea ce vor face aninosenii 
în acest al doilea un al cincina
lului în domeniul gospodăresc, 
s-a conturat in linii generale, 
încă de pe acum. După studiile 
și calculele efectuate dc un co
lectiv, s-a stabilit ca lucrările 
ce se vor realiza prin muncă 
p*atrioticâ în 1972 să se ridice, 
în total, la suma de 1 815 000 Ici. 
De altfel acest important obiec
tiv al activității gospodărești 
din comună, a și primit avizul 
favorabil al recentei sesiuni a 
consiliului popular.

Printre obiectivele mai im
portante preconizate a fi exe
cutate prin muncă patriotică, 
se numără continuarea repara
țiilor dc drumuri, străzi și tro
tuare, extinderea zonelor verzi, 
îndiguiri și alte lucrări gospo- 
dărcști-edilitarc. Ca de obicei, 
la înfăptuirea lor vor fi mobili
zați toți cetățenii. Evident, că 
in primele rînduri vor trebui 
să fie organizațiile de partid, de 
tineret, comitetele dc cetățeni 
și, bineînțeles, deputății din car
tierele comunei.

Gh. PETRII.EANU

18,30 Revista literară TV.
19,00 Breviar juridic.
19.15 Publicitate.
19,20 1 001 «le seri.

„Aventurile lui Bobo". 
19,31» Telejurnalul de seară. 
20,00 Reflector.
20.15 Seară «le teatru : Trenul 

blindat «le Vsevolod Iva
nov. Premieră TV.

22,05 Acei oameni minunați și 
mașinile lor.
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Notă Redeschideti baia !
„Ne adresăm dv. cu aces

te rînduri — se scrie intr-o 
scrisoare, semnată „curajos" : 
„un grup de muncitori de la 
U.U.M.P." („pentru că s-ar 
putea să atent neplăceri in 
urma acestei sesizări" !!) — 
deoarece vedem că cei in 
drept nu rezolvă unele lu
cruri de importanță mică cu 
caracter major ? ! La noi, la 
U.U.M.P. aveam o baie, unde, 
dujxl terminarea lucrului, o- 
bișnuiam să ne imbăiem. De 
doua luni de zile baia noas
tră e închisă deoarece, cică, 
o țeava de ramificație e spar
tă. Pe nimeni insă nu inte
resează punerea rapidă în 
funcție a băii. Dacă dv. reu
șiți să-i puneți pe roate pe 
cei ce tărăgănează urgenta 
redeschidere a băii și nu pri
vesc cu suficient simț de ras-

pundere rezolvarea acestei 
„probleme", ră vom mul
țumi".

Nu aveți pentru ce să ne 
mulțumiți nouă, chiar dacă, 
după apariția acestor rînduri. 
problema vi se va rezolva. 
(Am primit asigurări in acest 
sens). De intolerabila tărăgă
nare a reparațiilor la baie, 
după cite ani aflat, sînteți și 
dv ...........................
penii 
urgentarea, lăsind 
nu se grăbesc 
sie că... nu prea 
chiar așa nevoie mare 
dușuri (!). Oricum, noi 
venim in sprijin, invitind 
cei in drept din uzină 
recit pască titlul acestei însem
nări.

„vinovați" (intr-un fel) 
iru că nu... ați solicitat 

.celor ce 
falsa intpre- 

ați avea 
de 
vă
pe 
să

V T.

i
I
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s

II
I
5
I

cultură.
18,55 Interpretul săptămînii : 

Maria Corncscu.
19,10 Tragerea Pronoexpres. 
19,20 1 001 de seri.

„Aventurile lui Bobo". 
19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Ancheta TV : Cc dai și ce 

primești dc la societate ? 
20,35 Telecineinateca : Marty — 

o producție a studiourilor

PROGRAMUL

TV pentru 
sâptâmîna 

viitoare

22,25 Gintă orchestra Ra.v 
Anthony.

22,45 Telejurnalul de noapte.

• MIEIK l RI. 12 IANUARIE

16,00 — 17,00 Teleșcoala.
Formarea și evoluția pa- 
leogcografică a păniintului 
țării noastre.
Noțiuni de vocabular.

18,00 Muzica.
18,20 Mult e dulce și frumoasă.
18,30 Timp și anotimp in agri-

engleze.
22,10 Telejurnalul de noapte-
22,15 Campionatele europene de 

patinaj artistic. Proba de 
perechi. Transmisiune di
rectă de la Goteborg.

• JOI, 13 IANUARIE

16,00 — 17,00 Lecții TV pentru 
lucrătorii din agricultură: 
Tehnologiile principalelor 
culturi tehnice și reco
mandări pentru producția 
anului 1972

Rezultatele aplicării acor
dului global la cultura 
cerealelor și plantelor teh
nice.

17.30 Emisiune in limba ma
ghiară.

18.30 La solan — emisiune pen
tru conducătorii auto.

18,50 Confruntări.
Cum aplicăm legea ?
Cum se aplică reglemen
tările privind aprovizio
narea tehnic«»-mat«'rială în 
practica economică 

li».10 Pentru sănătatea dv.
19,20 1 001 dc seri. 

„Aventurile Iui Bobo".
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Concert simfonic.

Festivalul Mozart.
Orchestra simfonică a Ra- 
diotelcviziunii. Dirijor 
Carlo Zecchi (Italia).

20.30 Tinerii despre ei înșiși. 
Un film in dezbatere: 
Fii și îndrăgostiți. Ecra
nizare după romanul cu 
același titlu al cunoscutu
lui scriitor englez D. II. 
Lawrence.

2'2,50 Telejurnalul de noapte.
23,00 Campionatele europene de 

'patinaj artistic. Proba in
dividuală masculină. 
Transmisiune directă dc 
Ia Goteborg.

• VINERI, 14 IANUARIE

Ifi.oo — 17,00 Telcșcoala. 
Inducția electromagneti
că.
Interesul pentru istoria 
patriei oglindit in opere 
le scriitorilor pașoptiști

Răspundem 
cititorilor

• ELEONORA ADINCU, Is- 
croni: In ziarul Steagul roșu 
din 12 și 13 august 1971, a apă
rut o amplă consultație pri
vind alocația de stat pentru 
copii, de care vă rugăm a lua 
cunoștință.

Q PAVEL IOAN, timpului 
Neag. Prez.entați-vă la Jude
cătoria Petroșani, pentru a ob- 
•ținc ceea ce pretindeți în scri
soarea pe care nc-ați trimis-o I

• IOAN P. BACOȘCA, Lu- 
peni. Ajutorul social se acor
dă numai acelor angajați care 
nu îndeplinesc condițiile de 
pensionare, sînt lipsiți de mij
loace proprii de existență, a» 
împlinit virsta de (62 ani (băr
bații) și au vechime de mini
mum 5 ani efectiv lucrați In 
lumina acestor prevederi ale 
Legii m-. 27/1966, este clar că 
dv nu vi se poate acorda un 
ajutor social care să compen
seze diferența de salariu din
tre funcția ocupată în subteran, 
pentru care medical nu ați mai 
fost găsit apt, și aceea de su
prafață ocupată în prezent la 
Exploatarea Minieră Bărbăteni.

@ VAS1LE BLTNARU, Vul
can Cele sesizate de dv. zia
rului s-au dovedit a fi reale. 
In consecință, certificatul me
dical pe luna noiembrie 1971 
a fost recalculat cu 85 la sută 
din salariu] tarifar. Diferența 
de 573 lei vi se restituie, de că
tre E.M. Vulcan, o dată cu drep
turile bănești ce vi se cuvin 
pe luna decembrie 1971.

@ AUGUSTIN POPOVICI, 
Petrila. Intrucît vi s-a desfăcut 
contractul de muncă, după ce 
ați efectuat concediul de odih
nă, sînteți obligat să restituiți 
unități» partea de indemnizație 
de concediu corespunzătoare 
perioadei nelucrale din anul 
1971.

18,00 Căminul.
18.50 Aplauze pentru români — 

Cu ansamblul artistic al 
U.T.C. în Olanda.

19.10 Tragerea Loto.
19,20 1 001 de seri. 

..Aventurile lui Bobo".
19.30 Telejurnalul de seară.
20.00 Cronica politică internă 

de Eugen Mândrie.
20.10 Film artistic: Vremuri

minunate la Spessart.
21.50 Telejurnalul de noapte 
22,00 Campionatele europene de

patinaj artistic. Proba «le 
dans.
Transmisiune directă de 
la Goteborg.

• SIMBATA, 15 IANUARIE

16.30 Emisiune in limba ger
mană.

18.15 Ritm, tinerețe, dans
19,00 Riul, ramul... emisiune de 

versuri.
19.15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri. 

..Aventurile lui Bobo'.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Săptămîna internațională.
20,10 Tele-enciclopedia.

• Mistreț.
• Everest.
• Chicago.

20.50 Film serial : Invadatorii, 
(IX).

21,40 Medalion Mihacla Mihai.
22.05 Telejurnalul de noapte.
22.15 Campionatele europene de 

patinaj artistic. Proba in
dividuală feminină. 
Transmisiune «Ic la Gote
borg.

23.20 Scară de romi nțe cu 
Ioana Radu.
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MOSCOVA Teritoriul R. D Vietnam
Primirea atacat din nou

ambasadorului de aviația S. U. A
Teodor Marinescu

către
Mazurov

PARIS

Conferinței cvadripartite
în problema Vietnamului
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Conrad Ahlers a a-

despre posibilitatea

aliații R.F.G

R.D. 
con-

PRODUCȚIE
CINEMATOGRAFICA

K.T.

Reluarea ședințelor

Pwp, transmite: In cadrul 
nif «'stărilor consacrate semii 
tenorului Partidului Comunist 
din Chile, in orașul Concepcion, 
important centru industrial și 
cultural, cu o glorioasă tradi
ție de luptă revoluționară, a 
axul loc un miting la care ou 
luat parte membri ai C.C. al 
P.C. din Chile, conducători lo
cali ai partidului comunist, re
prezentanți ai Frontului Unită
ții Populare, mii de oameni ai 
muncii. Au fost prezente, de 
asemenea, delegații ale partide
lor comuniste și muncitorești 
participante la festivități, prin
tre care și delegația Partidului 
Comunist Român.

Luind cuvintul la miting, to
varășul Petre Lupu. membru 
a| Comitetului Executiv al CA 
al P.C.R., a arătat că Partidul 
Comunist din Chile s-a situat 
in fruntea maselor populare și 
progresiste, afirmindu-se ca o 
forță politică națională remar
cabilă in slujba cauzei eman-

Rezoluțiile adoptate la a 26-a 
Conferință ordinară OPEC
VIENA 6 (Agerpres). — La 

sediul OPEC din Vicna au fost 
date publicității joi, rezoluțiile 
adoptate la a 26-a Conferință 
ordinară a Organizației țărilor 
exportatoare de petrol, care a 
avut loc la 7 decembrie, la 
Abu Dhabi. Rezoluțiile preci
zează că bugetul pe anul 1972 
al OPEC, totalizînd 1 265 971 
dolari, va fi suportat în mod 
egal de către statele membre 
ale aceste: organizații (Iran. 
Kuweit, Abu Dhabi. Qatar, Al
geria, Irak. Nigeria, Arabia, 
Saudită și Venezuela). In pos
tul de președinte al Consiliu
lui guvernatorilor OPEC a fost

Aprecieri optimiste ale directorului 
general al UNESCO despre progresul 

în pregătirea conferinței 
general-europene

PARIS 6 (Agerpres). — .In 
cursul ultimelor luni, țările 
din Europa au realizat un pro
gres pe calea pregătirii confe
rinței general-europene pentru 
problemele securității și cola
borării. care ar putea să aibă 
loc în anul 1972*. a declarat 
Rene Maheu, directorul gene
ral al UNESCO, unui cores
pondent al agenției T.A.S.S.

După cc a evidențiat că 
UNESCO a organizat, in ulti
mii ani. diverse manifestări cu

Convorbiri iugoslavo-turce
BELGRAD 6 (Agerpres). — 

Locțiitorul secretarului federal 
pentru afacerile externe al Iu
goslaviei, Iakșa Petrici, a avut 
convorbiri cu secretarul gene
ral al Ministerului Afacerilor 
Externe al Turciei, Orhan 
Erulp, care se află într-o vizită 
la Belgrad.

In prima rundă a convorbi
rilor, menționează agenția Ta-

X

R P UNGARA: Fabrica de echipament electric Ganz în cooperare cu firma italiana 
Flat produce turbogeneratoare de 17,5 MW pentru export. Tot aici se produc și grupuri 
electrice pentru uzul intern.

In foto : Rotor turbogenerator pentr" export.

Lansarea lui „Apollo 16"

CAPE KENNEDY 6 (Ager
pres). — Lansarea navei spa
țiale . Apollo-16“, prevăzută 
pentru 17 martie, ar putea su
feri o amînare de aproximativ 
o lună din cauza unei defec
țiuni survenite în sistemul de 
separare a cabinei dc comandă 
de modulul lunar — a anunțat 
directorul programului .Apollo-, 
Rocco Petrone. Defecțiunea a 
fost descoperită cu prilejul tes
telor efectuate în cadrul pro
iectului „Skylab", care a „îm
prumutat” de la navele .Apollo- 
dispozitivul dc separare prin 

chilian.
u relevat raporturile i 

xărftșești de prietenie, colabo
rare și solidaritate internațu»- 
ifalistA. dc stimă și respect re
ciproc, statornicite intre Parti
dul Comunist Român și P.C. 
din ( bile și a exprimat con 
vingerea partidului nostru câ 
ele vor cunoaște un curs as
cendent. O contribuție deosebi
tă ia dezvoltarea acestor rela
ții au avut-o întâlnirile și schim
burile de vederi intre secreta
rii generali ai celor două parti
de. tovarășii Nicolae C'eaușescu 
și Luis Corvalan, ca și dintre 
al(i membri ai conducerilor ce
lor două partide. Relațiile din
tre cele două țări ale noastre, 
a arătat tovarășul Petro Lupu. 
se desfășoară sub cele mai bu
ne auspicii și dorim să le mul
tiplicăm și să le diversificăm 
în viitor, spre binele popoare
lor român și chilian, al cauzei 
păcii, înțelegerii si colaborării 
internaționale.

numit M. Feyide (Nigeria).
Repercusiunile pe care deva

lorizarea dolarului le-a avut a- 
supra țărilor membre ale QPEC 
problema participării acestora 
din urmă la concesiunile soci
etăților petroliere ce operează 
pe teritoriul lor, precum și al
te probleme care preocupă a- 
ceste țări în relațiile cu com
paniile petroliere străine vor fi 
discutate în mod detaliat la în- 
tîlnirile ce vor avea loc între 
reprezentanții OPEC și ai com
paniilor petroliere occidentale, 
la Geneva, între 10 și 20 ianu
arie, anunță agenția France 
I’resse.

participarea statelor europene. 
Rene Maheu a relevat că misi
unea pașnică încredințată aces
tei organizații în momentul 
creării ei o obligă să sprijine 
orice inițiativă in privința cola
borării dintre țările europene ; 
..de aceea — a spus el — con
sider oportun să atrag atenția 
statelor membre ale UNESCO 
că organizația noastră și-ar pu
tea aduce contribuția la pregă
tirea conferinței general-euro- 
pene“.

niug, s-a procedat la un schimb 
de păreri cu privire la unele 
probleme actuale ale situației 
internaționale. îndeosebi pro
blemele europene. Petrici și 
Eralp au expus punctele de ve
dere ale celor două țări în pri
vința pregătirilor și convocării 
conferinței pentru securitatea 
europeană.

putea fi amînată
explozivi. Verificarea suplimen
tară a sistemului instalat la 
bordul navei ,Apollo-16" a con
firmat — după cum precizează 
Rocco Petrone, existența ..anu
mitor probleme".

In prezent, se studiază even
tualitatea înlocuirii pe rampa 
de lansare a sistemului de se
parare deficient. Dacă acest lu
cru va fi posibil, lansarea va 
avea loc la data prevăzută ini
ția). Directorul programului a 
arătat însă că, după toate pro
babilitățile, va fi necesar ca 
trenul spațial să fie readus în

MOSCOVA 6. — Corespon
dentul Agerpres, Laurcnțiu Du- 
țâ, transmite : Ambasadorul cx 
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România 
în U.R.S.S., Teodor Marinescu, 
n fost primit, la 6 ianuarie, dc 
K. T. Mazurov, prim-viceprc- 
ședințe al Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Sovietice, în legă
tură cu plecarea sa definitivă 
în patrie. Cu acest prilej, a 
avut loc o convorbire caldă, 
prietenească.

In aceeași zi, Teodor Mari 
nescu a făcut o vizită dc ră- 
mas-bun președintelui Sovietu
lui Naționalităților al Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., Iagdar 
Nasriddinova, cu care a avut o 
convorbire caldă, prietenească.

recunoașterii
R.O.G. de către

BONN 6 (Agerpres). — Rc- 
zumînd principalele idei ale in
terviului acordat postului de 
radio .Sudwestfunk" de către 
Conrad Ahlers, purtătorul de 
cuvînt al guvernului vest-ger- 
man, agenția D.P.A. Subliniază 
că „Bonn-ul se așteaptă ca, du
pă admiterea celor două state 
germane în Organizația Națiu
nilor Unite, și aliații R.F.G. să 
recunoască R. D. Germană". A- 
genția vest-germană apreciază 
că Ahlers a luat poziție față 
dc declarația ministrului dc ex
terne francez. Maurice Schu
mann, (cuprinsă într-un inter
viu acordat ziarului ..Die Welt”), 
cu privire la posibilitatea re
cunoașterii R.D.G. dc către 
Franța după primirea ambelor 
state germane în Națiunile U-. 
nite; amintind eforturile R.F.G. 
dc a normaliza relațiile cu 
R.D.G., Ahlers a afirmat că ..ar 
fi rău să interzici altora să 
facă un lucru spre care aspiri 
tu însuți".

Dezbatere la ,,B E3.O.“
în legătură cu situația

din Irlanda de Nord
LONDRA 6 (Agerpres). — 

Numeroase personalități politi
ce nord-irlandeze și membri dc 

hala de asamblare, caz în care 
lansarea va fi amînată pentru 
16 aprilie.

Agențiile dc presă transmit, 
pe de altă parte, că Charles 
Duke, pilotul modulului lunar, 
este bolnav, în prezent, de 
pneumonie. Se apreciază câ, 
pentru a se reface complet, 
Duke va avea nevoie dc apro
ximativ zece zile.

Echipajul navei ,,Apollo-16" 
urmează să exploreze o zonă 
accidentată, situată în apropie
rea craterului Descartes.

Interviul ministrului de externe
francez, Maurice Schumann

BONN 6 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat ziarului 
vest-german „Die Welt", mi
nistrul de externe al Franței. 
Maurice Schumann, a declarat 
că țara sa se pronunță în fa
voarea unei conferințe pentru 
securitatea europeană. Această 
conferință, a precizat ministrul 
francez, poate juca un rol ho- 
tărîtor pentru destindere și în
țelegere în ti e popoarele euro
pene, ajutîndu-le să depășeas
că scindarea în blocuri și să 
pună bazele unei largi colabo
rări. El a opinat că pregătirea 
multilaterală poate și trebuie să 
înceapă la timp pentru ca reu
niunea să aibă loc în 1972, Gu
vernul francez, a arătat Maurice 
Schumann, este dc 
ambasadorii la Helsinki ai 

părere că 
țâ-

au 
or-

frunte ai opoziției laburiste 
luat parte la o dezbatere, 
ganizată miercuri de rețeaua dc 
televiziune „B.B.C.”, în legătură 
cu situația din Irlanda de 
Nord.

Cunoscuta militantă pentru 
drepturile civile Bernadette De
vlin, deputată în Camera Co
munelor pentru circumscripția 
Mid-Ulster, împreună cu alte 
personalități nord-irlandeze, s-au 
pronunțat pentru retragerea 
trupelor britanice din Ulster, și 
pentru anularea măsurilor de 
internare preventivă în lagăre. 
La rîndul său, liderul laburist 
Harold Wilson a lanSat un apel 
comunităților protestantă și ca
tolică din Ulster să angajeze 
de urgența convorbiri pentru a 
rezolva criza prin mijloace po
litice.

La discuții au luht parte și 
alți membri ai 
tre caic lordul 
reprezentant al 
In O.N.U.

opoziției, prin-
Caradon, fostul

Mtjrii Britanii

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

întrevedere

TUNIS 6 (Agerpres). — Pre
ședintele Tunisiei, Habib B ur- 
guiba, a avut o întrevedere cu 
Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, aflat în vizită la Tu
nis. Au fost abordate probleme 
privind situația actuală a re
zistenței palestiniene și- criza 
din Orientul Apropiat.

Intr-o scurtă cuvîntare 
salut, președintele Bourguiba 
și-a exprimat dorința ca efor
turile întreprinse în vederea 
reconcilierii dintre autoritățile 
de la Amman și unitățile pa
lestiniene de comando să oucă 
la rezultate pozitive. 

de

rilor interesate ar trebui să în
treprindă, fără amînare, lucrări 
pentru pregătirea conferinței.

In altă ordine de idei, Mau
rice Schumann a menționat că 
Franța va recunoaște Republica 
Democrată Germană, după pri
mirea celor două state germane 
în Organizația Națiunilor Uni
te. „Pînă atunci, a adăugat el, 
vom continua să dezvoltăm în 
mod normal relațiile noastre 
economice Și culturale cu Re
publica Democrată Germană".

a '

Guvernul costarican a ho
tărit trecerea sub controlul sta
tului a companiei britanice de 
căi ferate „Northern Raillxvays 
Company". Această hotărire a 
fost determinată dc faptul că 
administrația companiei a refu
zat să satisfacă cererile anga- 
jaților privind îmbunătățirea 
condițiilor de lucru.

♦ Muncitorii Uzinei 
cio Echeverria" din orașul spa
niol Lcgaspia au declarat mier
curi o grevă de protest față 
de refuzul patronatului de a 
satisface revendicările formula
te de sindicat. O altă grevă a 
fost declanșată de muncitorii 
sucursalei din Madrid a firmei 
vest-germane „Tclefunken".

0 In luna decembrie 1971, 
numărul șomerilor din R. F. a 
Germaniei a crescut cu 29,7 la 
sută față de nivelul lunii pre
cedente, înregistrindu-sc astfel 
269 800 persoane fără serviciu 
— a anunțat Oficiul Federal al 
Muncii. Totalul reprezintă 1,2 
la sută din forța de muncă 
vest-germană. Față de perioada 
corespunzătoare a anului 1970, 
nivelul șomajului a crescut in 
decembrie 1971 cu 54,1 la sută, 
ceea ce subliniază agenția As
sociated Press — reflectă o re
cesiune pronunțată a economiei 
vest-germane.

FRAGA. — Echipa sovieti
că de hochei pe gheață Ilimik 
Voskresensk, aflată in turneu 
in Cehoslovacia, a jucat la 
Plscn cu formația locală Sko
da. Hochciștii sovietici au ob
ținut victoria cu scorul «le 
6—1) (2—0, 1—0, 3—0).

PRAGA. — Continuindu-și 
turneul in Cehoslovacia, echi
pa americană dc baschet 
Forstburg a evoluat la I’raga 
in compania formației Insti
tutului dc Arhitectură din lo
calitate. După un meci echi
librat, victoria a revenit, ia 
limită, oaspeților cu scorul de 
80—78 (45—30).

MUNCHEN. — Proba femi
nină individuală din cadrul 
campionatului de patinaj ar
tistic al R. F. a Germanici 
(întrecerile se desfășoară lu 
Bad Nauheim) s-a incheiat cu 
victoria tinerei sportive Gerti 
Schanderl. Invingătoarca, in 
virstă de numai 15 ani, a 
impresionat in special in pro
gramul de figuri libere, mult 
aplaudat de public.

La masculin, pe primul loc 
s-a clasat Harald Kuhn.

ZURICH. — Concursul in
ternațional de schi fond des
fășurat la Euthal (Elveția) a 
fost dominat de sportivii din 

SAIGON 6 (Agerpres). — A- 
viația Statelor Unite a violat 
din nou spațiul aerian și a a- 
tacat teritoriul Republicii De
mocrate Vietnam, pentru a 
doua oară de la începutul li
nului 1972. La 5 Ianuarie, un 
bombardier american de tipul

PARIS 6 (Agerpres). — Du
pă o întrerupere de aproape o 
lună, joi, la Paris a avut loc 
o nouă ședință, a 139-a, a con
ferinței cvadripartite în proble
ma Vietnamului.

Nguyen Van Tien, locțiitor 
al șefului delegației Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud, a 
condamnat cu fermitate inten
sificarea agresiunii americane 
în Indochina, precum și pozi
ția obstrucționistă a delegației 
Statelor Unite la Conferința de 
la Paris. Există o singură cale 
corespunzătoare atît intereselor

0 declarație a 0. C. al Frontului
Patriotic Laotian

XIENG QUANG 6 (Ager
pres). — Agenția Khaosan 
Pathet Lao anunță că un pur
tător de cuvînt al Comitetului 
Central al Frontului Patriotic 
Laoțian a dat publicității o de- 
olarație cu privire la intensifi
carea bombardamentelor ameri
cane asupra zonelor eliberate 
din Laos, îndeosebi asupra re
giunilor Văii Ulcioarelor și 
Xieng Quang. Aceste acțiuni 
agresive, se arată în declarație,

♦ Indicele producției indus
triale a Italici în perioada ia
nuarie — noiembrie 1971 a scă
zut cu 3 la sută — informează 
Institutul central pentru statis
tică dc la Roma. Aceasta este 
cea mai gravă reducere a pro
ducției industriale italiene din 
întreaga perioadă postbelică.

♦ Potrivit unui studiu al 
Institutului vest-german dc cer
cetări economice, volumul in
vestițiilor industriale în R. F. a 
Germanici va fi, în anul 1972, 
cu șase la sută mai redus dc- 
cît în anul precedent. Dacă în 
acest calcul se ia în conside
rare și creșterea prețurilor, a- 
daugă studiul, procentul de re
ducere a investițiilor se ridică 
la 9 la sută.

R. I). Germană, clasați pe 
primele locuri in toate pro
bele dispulate.

Cursa masculină de 15 km 
a fost ciștigată de Gerhard 
Grimmer, cronometrat cu tim
pul dc 57’09”.

Proba feminină dc 5 km 
s-a incheiat cu victoria Re- 

Știri sportive
notei Fischer — 22’06”.

BELGRAD. — Proba mas
culină de slalom uriaș din ca
drul concursului internațional 
de la Kranjska Gora (Iugo
slavia), contând pentru „Cupa 
Europei" ia schi, a fost ciș
tigată de sportivul elvețian 
Wrencr Matlie. învingătorul 
a fost cronometrat în cele 
două manșe cu timpul dc 
2’43”68/l<)0.

DUBLIN. — Ceste 15 000 de 

Ulparul — lniieprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petioșanl 40 390

,F-105* a atacat cu rachete dc 
două ori in aceeași zi un punct 
dc pe teritoriul R.D. Vietnam 
— a anunțat, joi. comanda
mentul militar american din 
Saigon, citat de agențiile Asso
ciated Press și France Press.

poporului vietnamez cît și inte
reselor poporului american i 
guvernul S.U.A. să renunțe la 
încercările de a obține victoria 
militară și să dea un răspuns 
serios planului de pace în șap
te puncte al G.R.P. al Republi
cii Vietnamului de Sud — 
rătat Nguyen Van Tien.

Conducătorul delegației 
Vietnam, Xuan Thui, a 
damnat, la rîndul său, aplica
rea de către S.U.A. a „doctri
nei vletnamlzării" războiului și 
refuzul părții americane de a 
purta tratative serioase la Pa
ris.

au provocat pierderi grele în 
nndurile populației și au dus 
la agravarea situației din țară. 
Bombardamentele reprezintă un 
atentat la independența, su
veranitatea și neutralitatea Lao- 
sului, o violare a acordurilor * 
de la Geneva din 1962 cu pri
vire Ia această țară.

Declarația cere guvernului 
Statelor Unite să pună imediat 
capăt bombardamentelor asupra 
teritoriului laoțian, intervenției 
și agresiunii în Laos.

O In cadrul unei reuniuni 
a cabinetului chilian, la care 
au participat și conducători ai 
unor organizații de resort, s-a 
hotărit formarea unei comisii 
coordonatoare guvernamentale 
pentru problemele invățămîntu- 
lui superior, anunță agenția 
Prensa Latina. Această măsură, 
s-a precizat Ia Santiago dc 
Chile, a fost determinată dc 
„necesitatea diversificării siste
mului național de învățămint 
și pentru a fi pus de acord cu 
transformările 
această țară".

care au loc in

R. F. a Germa- 
cu 7,9 la sută

♦ Populația 
niei a crescut 
în cursul deceniului trecut, ci- 
frîndu-se, în mai 1970, la 
60 649 196, dintre care peste 28,8 
milioane sînt bărbați.

> Pentagonul a anunțat a- 
nularea comenzii avansate com
paniei „General Motors" privind 
fabricarea unui nou tip de tan
curi (al cărui preț se ridica 
la un milion de dolari bucata), 
ca urmare a puternicei opoziții 
manifestate in Congresul S.U.A. 
față dc acest proiect. Și, totuși, 
contribuabilul american va tre
bui să suporte sumele deja 
cheltuite pentru proiectare : 40 
milioane dolari.

spectatori au urmărit la Du
blin intilnirca amicală de 
fotbal dintre echipa Irlandei 
și selecționata olimpică a 
R. F. a Germaniei. Net supe
riori, fotbaliștii irlandezi au 
ciștigat cu scorul de 3—0 
(1—0). Cele trei puncte au 
fost marcate deJVIartin, Her- 

rik și Fairclough.

BUDAPESTA. — La Buda
pesta s-a disputat intilnirca 
internațională dc hochei pe 
gheață dintre echipele V.S.C. 
Kosice (Cehoslovacia) și Fe- 
rencvaros Budapesta. Partida 
s-a incheiat cu scorul de 6—2 
(1—2, 3—0, 2—0) in favoarea 
hocheiștilor cehoslovaci.

NEW YORK. — După cum 
s-a mai anunțat, la 15 ianua
rie po ringul unei arene din

Asociația criticilor de film 
din Londra a desemnat filmul 
.Sunday. Bloody Sunday", 
realizat de John Schlessinger, 
drept cea mai bună produc
ție britanică a anului 1971. 
Premiul pentru cel mai bun 
regizor a fost conferit, ex 
aequo, lui Miloș Forman 
(pentru filmul .Taking off") 
și Iui Alan Pakula (pentru 
.Klute").

Datorită caniculei care s-a 
abătut in ultimele două săp- 
tămini asupra orașului bra
zilian Rio de Janeiro, un nu
măr de 40 de persoane și-au 
pierdut viata din cauza des
hidratării. In aceeași perioa
dă, peste 1 000 de persoane, 
îndeosebi copii, au fost inter
nate in spitale suferind de 
deshidratare de gradul intij.

Președintele S.U.A. a apro
bat programul de construire 
â unui vehicul spațial reuti- 
lizabil, destinat să facă le
gătura intre Pămint și labo
ratoarele pe care N.A.S.A. in
tenționează să le plaseze pe 
orbite circumterestre in viito
rii ani. Costul programului 
este apreciat la 5,5 miliarde 
dolari.

Vehiculul, denumit .naveta 
spațială", ar urma să fie rea
lizat in viitorii șase ani. Sis
temul va deveni operațional, 
se speră, spre sfirșitul aces
tui deceniu. Vehiculul, care 
va fi dotat cu un motor prin
cipal de decolare și ateriza
re și alte citeva direcționale, 
va fi lansat in spațiu ca o 
rachetă, va evolua pe orbită 
ca o navă spațială și va a- 
teriza ca un avion. El va fi 
manevrat de un pilot și un 
copilot și va putea lua la 
bord doi pasageri.

Demisia lui
losip Djerdja

ZAGREB 6 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Ta 
ning, losip Djerdja, vicepre
ședinte al Adunării Federale, a 
demisionat din funcția de mem
bru al delegației R. S. Croația 
în Camera popoarelor a Adună
rii Federale, ceea ce trage du
pă sine și demisia din funcția 
de vicepreședinte al Adunării 
Federale.

orașul Nexx Orleans campio
nul mondial de box la cat. 
grea Joe Frazier își va pune 
titlul in joc in fața șalangc- 
rului său oficial Joe Daniels 
(S.U.A.). Frazier care n-a mai 
boxat de citeva luni, dc la 
meciul în care a terminat vic
torios în fața lui Clay, s-a 
pregătit intens in vederea a- 
cestei intilniri.

MONTREAL. — Cu prilejul 
unui concurs internațional <lc 
atletism desfășurat pe teren 
acoperit la Winnipeg america
nul Cheryl Toussaint și-a co
rectat recordul mondial in 
proba de 600 yarzi reali/ind 
timpul de l’21’’6/10. Cheryl 
Toussaint este în virstă de 
19 ani. Vechiul record era 
de l*22’’2/10.

LONDRA. — După 7 runde 
in turneul internațional mas
culin dc șah de la Hastings 
in fruntea clasamentului se 
află Karpov (U.R.S.S.) cu 6 
puncte urmat de Korcinoi 
(U.R.S.S.) cu 4,5 puncte (1). 
Unzicker (II. F. a Germanici), 
Gligorici (Iugoslavia) cu cile 
1 puncte etc. Ciocîltea (Ro
mânia) are 2 puncte și o 
partidă întreruptă in runda 
a 7-a in fața lui Korcinoi 
(U.R.S.S.).


