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Din primele zile ale anului

Artizanii metalului 
confirmă o tradiție

Drujbistul Ion Dobrc de la Depozitul final — Gara MicâPetroșani, împreună cu ajuto
rul Ștefan Socaci și țapinarul Vasilc Achițci — toți trei cu o îndelungata activitate și ex
periență la U.E.L. Petroșani — sccționind una din primele „șarje*1 dc lemn ale acestui an 
pentru construcții-export.

Evidența iehnsco-operatâvă și coaitabâlă

Mijloc de prevenire a fenomenelor 
de păgubire a avutului obștesc

Plenara Consiliului Central
al II. 6. S. R.

Se cunoaște că reproducția 
socialistă lărgită este un pro
ces planificat, care se desfă
șoară pe baza legii obiective a 
dezvoltării planice proporționa
le a economiei naționale și po
trivit cerințelor legii economi
ce fundamentale a socialismu
lui, ceea ce face necesar ca atît 
procesele economice, mijloacele 
cu ajutorul cărora se desfășoa
ră aceste procese cit și rezul
tatele activității economice să 
fie oglindite, urmărite și con
trolate sistematic cu ajutorul 
evidenței economice.

Evidența economică se con
cretizează sub forma evidenței 
tehnico-operative, evidenței con
tabile și evidenței statistice. 
Cu ajutorul evidenței tehnico- 
operative. se înregistrează, se 
urmărește și se controlează e- 
Kistența și mișcarea mijloacelor 
economice în momentul și la 
locul în care se produce aceas
tă mișcare iar cu ajutorul evi
denței contabile se înregistrea
ză, se urmăresc și se controlea
ză numai acele laturi ale re
producției socialiste lărgite care 
pot fi exprimate în bani. Sursa 
oomună de informare pentru 
toate formele evidenței econo
mice este documentația prima
ră, respectiv consemnarea și

Sesiunea 
de iarnă 
a cercurilor 
pedagogice

Joi, 6 ianuarie, s-a desfășu
rat in orașele Lupeni și Petro
șani sesiunea dc iarnă a cer
curilor pedagogice ținute pe sec
țiuni. Din multitudinea proble
melor dezbătute de educatori, 
învățători și profesori am re
ținut cele mai semnificative. 
S-au expus, printre altele, ur
mătoarele teme : „Mijloace și 
procedee practice în aplicarea 
creatoare la clasa I a meto
dei fonetico-analitico-sintetice", 
„Dezvoltarea dragostei față de 
muncă prin activitatea la clasă 
și în afară de clasă*1, „Valen
țele educative ale lecțiilor de 
literatură1*, „Probleme ce se ri
dică in predarea gramaticii 
limbilor străine în școli", „Sar
cinile profesorilor de istoric și 
geografie în vederea îmbunătă 
țirii muncii de educare poli- 
iico-ideologică a elevilor*-, „In
troducerea noțiunii de număr 
întreg și rațional pe bază de 
relație de echivalență". „Rolul 
jocurilor și activităților libere 
în formarea personalității co
piilor preșcolari**, „Corelarea

I
Mina Livezeni — 

Ianuarie 1972.
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înregistrarea faptelor în locul 
și în timpul în care se produc, 
folosind documente speciale de 
evidență.

In repetate rînduri conduce
rea de partid și de stat a re
levat rolul evidenței în econo
mic cit și necesitatea perfecțio
nării ei- Astfel, în expunerea 
sa la ședința Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. și a gu
vernului din 25 noiembrie 1970 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că „Pentru a trece la 
o planificare superioară și la 
folosirea calculatoarelor electro
nice este necesar să introducem 
ordine în evidență și, pe aceas
tă bază, în întregul mod de 
conducere și organizare a eco
nomiei’.

Evidența economică este o 
parte integrantă a sistemului 
informațional economic. Perfec
ționarea sistemului informațio
nal economic — în cadrul că
ruia îmbunătățirea conținutu
lui contabilității are un rol 
deosebit de important — va 
contribui la o mai eficientă 
exercitare a controlului, furni
zarea informațiilor necesare 
luării deciziilor, reflectarea si
tuației patrimoniale și a rezul
tatelor activității economico-fi- 
nanciare. Un rol dc seamă îi rc- 

Programul universității serale 
de marxism-leninism

PENTRU ZILELE DE 10 ȘI 11 IANUARIE 1972

SECȚIA ECONOMIE : Anii II și Ill, in ziua dc luni,
10 ianuarie, ora 17,00, in sălile Cabinetului de partid.

SECȚIA FILOZOFIE: Anii II și III, in ziua dc marți,
11 ianuarie, ora 18,00. Anul II la Cabinetul dc partid iar 
anul III la Școala generală nr. 1.

SECȚIA SOCIOLOGIE: Anul III, in ziua de luni. 10 
ianuarie, ora 18,00, in sala Cabinetului de partid.

SECȚIA ETICA : Anul III, in ziua de marți, 11 ianuarie, 
ora 18,00 in sala Cabinetului de partid.

Se vor prezenta expuneri. Prezența obligatorie.

• M. TI

vine contabilității pentru iden
tificarea rapidă a fenomenelor 
negative, a deficiențelor în ges
tionarea unităților și luarea mă
surilor cu caracter preventiv 
pentru asigurarea bunului mers 
al activității economice și fi
nanciare. Prin H.C.M. 1885/1970 
se stabilește că „Contabilitatea 
trebuie să contribuie prin me
todele sale specifice la apăra
rea bunului obștesc".

In cadrul unităților aparți- 
nînd Centralei cărbunelui Pe
troșani s-au întocmit și aplicat 
măsurile de organizare cores
punzătoare a evidenței tehnico- 
operative și contabile, s-a in
stituit un control ferm asupra 
înregistrărilor contabile, și teh
nico-operative, fapt ce permite 
ca datele necesare procesului 
de conducere a activității eco
nomice să fie obținute cu promp
titudine, cit și mai conforme 
cu realitatea. Se remarcă în a- 
ceastă privință exploatările mi
niere Lupeni, Petrila, Lonea, 
Țebea, preparațiile Petrila și 
Lupeni, U.U.M.P. I.C.P.M.II. și 
B.A.T., unde, în majoritatea 
laturilor respective, evidența 
corespunde necesităților și ce
rințelor unei bune surse de da
te pentru conducere, urmărire 
și control.

♦ Harnicul colectiv de mun
citori, ingineri și tehnicieni de 
la Uzina dc utilaj minier Pe
troșani a pășit în ccl de-al doi
lea an al cincinalului cu drep
tul. încă din primele zile ale 
acestei luni, grație atenției con
tinue care se acordă bunei or
ganizări a muncii în secțiile u- 
zinei, a colaborării și corelării 
permanente a sarcinilor dc pro
ducție între secții, a fost posi
bilă înregistrarea unor prime 
succese menite să confirme tra
diția emulației vredniciei în a- 
ceastă importantă unitate eco
nomică.

Cu rezultate remarcabile se 
prezintă la sfîrșitul primei săp- 
tămîni a noului an de muncă 
secția turnătorie condusă dc 
ing. Ioan Bota. Planul la tur
narea pieselor din oțel a fost 
depășit cu 9 la sută, în timp 
ce acela prevăzut turnării pie
selor din fontă, cu 8 la sută. 
Cu 8,7 la sută a fost depășită 
și cantitatea din piese confec
ționate din metale neferoase. O 
atenție deosebită se acordă fi
nalizării unor piese dc primii 
urgență : o coroană dințată pen
tru un hidrospălător și un ro
tor pentru o pompă cu vid. tip 
\VK. De menționat că prin com
plexitatea lor, aceste doua corn-
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Există insă și cazuri în care 
evidența tehnico-operâtivâ sau 
cea contabilă cît și sursa lor 
principală de date — documen
tația primară — nu fac față 
cerințelor menționate mai sus ; 
nu se întocmesc, nu 6e conduc 
în mod corespunzător și la 
timp, nu îndeplinesc condiția 
esențială de a reflecta realita
tea. Voi enumera cîteva aspec
te de acest gen fără a le con
sidera singurele sau cele mai 
elocvente în aprecierea de an
samblu a evidenței economice, 
exemple culese cu ocazia ve
rificărilor gestionare de fond 
ale unităților. Astfel, ]a exploa
tarea minieră Dîlja, neîntocmi- 
rea corectă a documentației 
primare, respectiv a bonului de 
consum și a fișei limită, în 
sensul de a se trece cantitatea 
exactă a materialelor eliberate 
din depozite, a condus la crea
rea unor plusuri în gestiunile 
de valori materiale de cea. 100 
mii lei. Situații asemănătoare 
au existat și la alte unități ale 
centralei și anume la E.M. Ani- 
noasa, E.M. Petrila, E.M. Paro- 
șeni, E.M. Bărbăteni, E.M. Uri- 
cani etc. Ca urmare a acestui 
fapt și evidența tehnico-opcrativă 
(fișa de magazie, registrul de 
stocuri) cît și evidența conta
bilă au fost întocmite eronat, 
respectiv s-au scăzut din evi
dență cantități de valori ma
teriale ce în realitate n-au fost 
eliberate din depozit, s-au în
registrat în contabilitate cheltu
ieli de producție (pe prețul de 
cost) ce în realitate nu s-au e- 
fectuat, s-au denaturat reali
zările și rezultatele financiare 
ale unității, au fost raportate 
conducerii unității și apoi or
ganelor superioare date și cifre 
inexacte.

Neîntocmirea la timp a do
cumentelor de evidență primară

Ioan POP
șeful serviciului control 
financiar din Centrala 
Cărbunelui Petroșani 
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ponente ale unor agregate ce-și 
așteaptă reintrarea în circuitul 
industrial, au ridicat o scrie de 
probleme, rezolvate, în cele din 
urmă, cu succes dc turnătorii 
formatori Marin Ștefan, I’ctru 
Ailenei, Mircea Pavel și Ni
colae Mocanii.

După ce au încheiat a- 
nul 1971 cu rezultate demne 
de laudă, strungarii, frezorii, lă
cătușii și rectificatorii secției 
dc mecanică de la U.U.M.P., 
la jumătatea primei decade a 
lunii ianuarie, raportează rea
lizarea integrală a sarcinilor dc 
plan, la zi. la toți indicatorii 
la toate „capitolele*-: piese dc 
schimb, grinzi pentru susținere 
minieră, utilaje. Ritmul alert 
impus în aceste zile a permis 
strungarilor loan Ahnășan, A- 
dalbcrt Svoboda, Martin Ani- 
bruș, rectificatorului Rusalio 
Bota, lăcătușilor Alexandru I’o- 
găceanu. Aurel Tripon, Constan
tin Radu, frezorilor Ion Raicu, 
Ionel Olah și Marioara Radu 
să-și aducă o contribuție de
cisivă la finalizarea unor trolii 
de siguranță pentru combină, 
platforme pentru săpat suitoa
re, trolii manuale și transpor
toare TR-2.

N. L.

Deschiderea 
noului an 

de pregătire 
militară 
pentru 

apărarea 
patriei

Pentru tinerii din întreprin
deri ,și instituții de învățămînt 
se deschide în aceste zile, noul 
an dc pregătire militară pentru 
apărarea patriei.

Comitetul municipal U.T.C., în 
colaborare cu C.M.M. Petroșani 
s-au îngrijit pentru pregătirea 
temeinică a acestei forme 
de activitate in care sînt 
angrenați cei mai tineri mun
citori și elevi din munici
piu : a avut loc instrui
rea comandanților, stabilirea e- 
fectivului detașamentelor „uni
formelor albastre-, definitivarea 
unor materiale ce urmează să 
fie predate în ședințele desti
nate pregătirii militare pentru 
apărarea patriei. Deschiderea 
noului an va avea loc, in fie
care întreprindere sau școală, 
intr-un cadru festiv.

In zilele de 6 și 7 iunur.ric a 
avut loc plenara Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Slndirulelor din Republica .So
cialistă România', Au participat 
miniștri, conducători ai unor or
ganizații de masă și obștești, 
președinții uniunilor fundic<iie- 

.Iqr pe ramură, președinții con
siliilor județene ale sindicate
lor, cadre dc conducere din mi
nistere și instituții centrale, ac
tiviști ai C.C. al l’.C.R. și ai 
Consiliului economic. ziariști.

Consiliul Central ui U.G.S.R, 
a analizat sarcinile ce revin sin
dicatelor pentru înfăptuirea pla
nului de stat pe anul 1972 și 
a adoptat un plan dc măsuri 
privind creșterea contribuției 
sindicatelor la organizarea și 
desfășurarea activității în vede
rea îndeplinirii exemplare și de
pășirii sarcinilor cuprinse în 
planul de stat. Plenara a adop
tat o hotărîre privind îmbu
nătățirea participării sindicate
lor la organizarea și desfășu
rarea întrecerii, organizată sub 
conducerea comitetelor județe

Comitetului centrat 
ol Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceausescu

Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Re
publica Socialistă România, în
trunit in ședință plenară, a a- 
nalizal cu exigență și inall spi
rit de responsabilitate activita
tea desfășurată de organele și 
organizațiile sindicale in anul 
1971 și a examinat noile și 
importantele sarcini ce revin 
sindicatelor. sub conducerea 
partidului, pentru mobilizarea 
și atragerea largă a maselor de 
oameni ai muncii Ia îndeplini
rea și depășirea mărețelor <>- 
biective prevăzute în planul de 
stat de dezvoltare economică și 
socială a României pe anul 
1972.

Analizînd activitatea desfă
șurată de sindicate in anul 1971, 
Consiliul Central al U.G.S.R. a- 
preciază că organele și organi
zațiile sindicale au obținut in 
acest an rezultate importante 
în toate domeniile de activita
te, ca urmare a trecerii la a- 
plicarea în viață a hotăriri- 
lor plenarei C.C. al P.C.R. din 
februarie 1971, în cadrul căreia

Prin perdeaua dc cetini...

OPTICI
îmi stăruie în minte entu

ziasmul tonic al unui tînăr 
inginer, întors dint r-o excursie 
făcută in această toamnă prin 
țară cu întreaga sa familie 
și cu propriul autoturism. O- 
mul și-a cumpărat vehiculul 
în acest an și, după ce a 
obținut carnetul de conduce
re, ișî îmbarcă sofia și co
piii și „hai să ne cunoaștem 
meleagurile, fraților". Primul 
itinerar propus a fost regiu
nea dc sud a țării. Omul a 
făcut cile un popas in fiecare 
oraș de pe malul Dunării. 
.Iar la anul — mă asigură 
el cu o bucurie aproape co
pilărească — vom vedea Vo- 
ronețul, tot nordul Moldovei".

Ceea ce am reținut mai 
ales din spusele tinărului in
giner a fost sincera și entu
ziasta lui remarcă referitor 
la ce căzuse într-o zonă a 
țării pe care, în cea mai ma
rc parte, n-o mai bătuse cu 
piciorul niciodată: .Știi ce-i 
spun eu, celui care, dintr-un 
fel de obtuzitate nu a reușit 
să vibreze, bucuros și mân
dru, față in față cu întemeie
rile pe care le-a cunoscut, 
de două decenii, această [ară? 
l-aș propune să meargă și să 
vadă ce s-a înfăptuit atit pe 
plan industrial cit și pe plan 
urbanistic în orașele vechi dc 
pe Dunăre..."

M-a cucerit franchețea en
tuziastului meu interlocutor, 
satisfacția lui adincă pentru 
propășirea unor regiuni ale 
țării de care n-a 
decit la radio sau 
Și bucuria lui a 
bucuria mea...

Dar 'V s-a intimplat ? La 
citea timp după ce nc-am 
despărțit, mi s-a ivit ocazi'.: 

mai auzit 
prin ziare, 
devenit și

ne dc partid șl stabilirea cri
teriilor de acordure a stimu
lentelor morale și materiale 
fruntașilor și colectivelor frun
tașe in întrecerea |x?ntru înde
plinirea și depășirea prevede
rii';! planului dc stat.

I’arlicjpanții In plenară an e- 
xnminat activitatea deslășuratâ 
de organele și organizațiile sin
dicale pentru selecționarea, pro
movarea. educarea .și instruirea 
cadrelor și au adoptat o hotă- 
riro cu privire la munca dc se
lecționare, promovare, educare 
și instruire a cadrelor sindi
cale.

Consiliul Central ol U.G.S.R. 
a luat in dezbatere Raportul cu 
privire la execuția bugetului pe 
anul 1971 șj a aprobat bugetul 
Consiliului Central al U.G.S.H. 
pe anul 1972.

In continuare, Consiliul Cen
tral a fost informat despre prin
cipalele concluzii ce se des
prind din organizarea și desfiî 
șurarea adunărilor generale și 
conferințelor sindicale pentru 
dări dc seamă și alegeri, n a- 

a fost analizată activitatea sin
dicatelor, a orientărilor și sar
cinilor cuprinse în cuvintarca 
dumneavoastră, stimate tovară- 
șo Nicolae Ceaușescu, și a do
cumentelor adoptate de Con
gresul U.G.S.R., care au pre
cizat locul, rolul și atribuțiile 
sindicatelor in etapa actuală a 
construcției socialiste din pa
tria noastră.

In rezultatele strălucite obți
nute de oamenii muncii din 
patria noastră. în îndeplinirea 
și depășirea planului dc stat 
pe anul 1971, se află incorpo
rată și activitatea desfășurată 
cu consecvență revoluționară 
de organele și organizațiile 
sindicale. Plenara Consiliului 
Central al U.G.S.R, a dat o 
înaltă apreciere măsurilor în
treprinse de partid pentru con
tinua perfecționare a conduce
rii economiei și a întregii noas
tre societăți socialiste, institu- 
ționalizării și lărgirii participă
rii clasei muncitoare, a tuturor 
oamenilor muncii la conduce
rea și rezolvarea problemelor 
construcției economice și ale 
vieții noastre politice și socia
le.

Participanții la Plenara Con
siliului Central al U.G.S.R. și-au 
exprimat totala adeziune față 
de prevederile planului de stat 
pe anul 1972, aprobat de Marea 
Adunare Națională, care reflec
tă în modul cel mai convingă
tor grija permanentă a parti
dului și statului nostru pentru 
înflorirea continuă a patriei, 
pentru prosperitatea poporului 
român și creșterea nivelului de 
trai material și cultural al tu
turor oamenilor muncii. Con
siliul Central al U.G.S.R. asigu
ră Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român că or
ganele și organizațiile sindicale, 
întregul activ al sindicatelor 
vor munci cu devotament și nu 
vor precupeți nici un efort 
pentru sporirea contribuției l<»r 
Ia îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor cuprinse în planul 
de stat pe anul 1972. Sindica
tele, trâgînd concluziile ce se 
cuvin din lipsurile ce s-au mai 
manifestat în activitatea lor, 
vor face totul pentru a-și per
fecționa necontenit metodele și 
stilul de muncă, astfel incit să 
crească contribuția sindicatelor 
la conducerea și rezolvarea 
problemelor economice și social- 
culturale care stau în fața fie

CONSfLIUL CENTRAL AL UNIUNII GENERALE 
A SINDICATELOR DIN REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMANIA

să port un dialog cu un că
lător similar întors după con
cediu de pe meleagurile sale 
natale, unde se duce mai în 
fiecare toamnă cu autoturis
mul lui nou (cel vechi nu-l 
mai mulfumește) spre a re
veni cu portbagajul burdușit 
cu tot felul de bunătăți ale 
pământului. In ciuda puține
lor informații pe care le a- 
veam cu privire la persoana 

și la pasiunile lui, intr-o pri
vință eram pe deplin edifi
cat : era lipul omului mate
rialist in sensul mic al cu- 
vînlului, cu o concepție de 
viață riguros utilitariști, preo
cupat mereu și cu aviditate 
dc a se chivernisi cit mai 
bine, de a profita cit mai 
mult de binefacerile societă
ții și de a economisi la ma
ximum efortul propriu. A în
văța, a-și exercita propria-i 
meserie, care, pe lingă utili- 
tatea-i socială, i-ar fi facilitat 
împlinirea propriei personali
tăți. erau pentru el investiții 
.nerentabile". Mai 
„slujbuliță" unde, 
cade... pică, totuși.

Era și acum calm, odih
nit, bine hrănit, bine dispus... 

bine o 
dacă nu

nalizat o dare de seamă cu pri
vire la activitatea Comitetului 
Executiv al Consiliului Central 
în perioada < are a trecut de 
la Congresul Uniunii Generale 
a Sindicatelor din Republica 
Socialistă România și a adoptat 
o hotărîre cu privire la mo
dul dc funcționare, rolul și a- 
tribuțiilo consiliilor și comisiilor 
pe probleme organizate în ca
drul Consiliului Central nl 
U.G.S.R și al orgi’ndor sindi
cale.

In cadrul dezbaterilor care au 
avut loc, au luat cuvîntu! un 
mare număr dc participanti la 
lucrările plenarei.

In încheierea lucrărilor a 
luat cuvîntul tovarășul Virgil 
Trofin, membru nl Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent nl C.C. al P.C.R., preșe
dintele Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Plenara a adresat o scrisoare 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, personal 
tovarășului Nicolăe Ceaușescu.

cărui colectiv de întreprindere 
și instituție, la realizarea rit
mică a sarcinilor de producție 
și creșterea eficienței economi
ce a întregii activități, crește
rea productivității muncii, re
ducerea consumului dc materii 
prime și materiale, folosirea 
deplină a timpului de lucru și 
a capacităților de producție, 
ridicarea calificării profesiona
le, întărirea ordinci și discipli
nei, dezvoltarea și apărarea a- 
vutului obștesc, pentru respec
tarea și aplicare.: legislației
muncii

iii puternicul climat creator 
stimulat de obiectivele econo
mice și sociale ale actualului 
plan cincinal, incadrindu-se in 
efervescența politică generată 
de programul de măsuri ela
borat de C.C. al P.C.R. pentru 
îmbunătățirea activității ideolo
gice, ridicarea nivelului general 
ai cunoașterii și educația so
cialistă a maselor, pentru așe
zarea relațiilor din societatea 
noastră pe baza principiilor e- 
ticii și echității socialiste și co
muniste, sindicatele vor desfă
șura o activitate și mai boga
tă, plină de conținut pentru e- 
ducarea tuturor salariatilor în 
spiritul creșterii răspunderii 
lor sociale, determinată de du
bla calitate pe care o au oa
menii muncii in societatea noas
tră socialistă — aceea de pro
prietari ai mijloacelor de pro
ducție și producători ai prin
cipalelor bunuri materiale și 
spirituale

Plenara ( onsiliului • Central 
al U.G.S.R. asigură Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român. pe dumneavoastră 
personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că cei peste 5 mi
lioane de oameni ai muncit 
din țara noastră — români, 
maghiari, germani și de alta 
naționalități —. organizați in 
sindicate, vor milita și în con
tinuare, cu nețărmurit devota
ment, pentru înfăptuirea poli
ticii interne și externe a parti
dului și statului nostru, expresia 
a intereselor și năzuințelor fun
damentale ale clasei muncitoa
re, ale întregului popor român, 
pentru creșterea continuă a 
bunăstării poporului, a nivelu
lui său de trai material și spi
ritual, pentru ridicarea patriei 
noastre. Republica Socialistă 
România, pe cele mai înalte 
culmi ale civilizației și progre
sului.

pină tind o întrebare de-a 
mea i-a șters de pe față se- 
ninătatea-i caracteristică. „Ce 
mai e nou pe acasă ? — re
petă el întrebarea aproape 
cu lehamite — păi ce să 
fie ?! Auzi ce chestie... S-au 
apucat să facă și pe la noi. 

ce crezi ? — blocuri dom
nule! Cică va fi un cartier 
întreg pentru salariații com
binatului aflat tot in con
strucție în orășelul învecinat... 
Chiar o fi nevoie de toate 
astea"?! Și se uită undeva 
cu privirea pierdută, melan
colic, parcă i-ar fi luat ci
neva nu știu ce comoară...

l-am spus că se fac între
prinderi, blocuri nu de dra
gul de a se afla oamenii in 
treabă. Se construiește pentru 
a satisface nevoile ample ale 
societății, pentru a crea o ba
ză îndestulării generale, iar 
disponibilității umane noi 
timpuri de acțiune, de valo
rificare... I-am spus... Dar 
cine să mă înțeleagă, cine să 
mă asculte ?

De fapt, cum poate să în
țeleagă, să vibreze cineva 
pentru înfăptuiri de interes 
general, pentru dovezile ma
terializării idealului comun, 
cind acest cineva prin întrea
ga sa existentă, prin între
gul eșafodaj al spiritualității 
sale anacronice, nu reușește 
să-și depășească eul biologic, 
obscur și desuet, pentru a se 
ridica la înțelegerea sensului 
vieții, a esenței propriei sale 
calități de ființă socială ?

...Mai sînt, mai sînt. exem
plare ca cel de care am vor
bit. Totul e să le știm sesiza 
și trata în consecință!

Ion DUDEK
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Mineritul A’ăii Jiului a de
pășii virsta centenară. Pa
ralel cu dezvoltarea și in
tensificarea exploatării bo
gatelor zăcăminte carboni
fere. pînă la realitatea zile
lor noastre, cind în galerii 
și abataje a pătruns teh
nologia modernă, metodele 
științifice de extracție, lu
crătorii din subteran, mine
rii, au străbătut un com
plex proces de maturizare 
a conștiinței. Dc la starea 
de înjosire socială Ia care 
era osîndit să trăiască 
minerul fn capitalism, 
nă la actuala 
tă a muncii 
— care-i dă 
să-și afirme 
pe cele mai diverse planuri, 
intr-o societate liberă și in
dependentă, ce-și trage for
ța și din ei — e o distan
ță incomensurabilă.

Este proverbială inflexibi
litatea morală a minerilor 
și acuta propensiune spre 
adevăr, forța lor și senti
mentul de solidaritate cu 
toți cei cc muncesc. Aceste 
calități umane, inestimabile, 
sînt veritabile perle plă
mădite «n anii de luptă pen
tru dreptate, libertate și a- 
«levăr. In secția pentru is
torie a partidului de la Mu
zeul Banatului din 
>oara se află citeva 
mente edificatoare in acest 
sensA datind din anii 1919 
si 1920. Primele două dece
nii ale secolului nostru au 
avut o însemnătate specia
lă in clarificarea ideologi
că. politică și 
rică a clasei

Unul dintre 
ne vorbește despre ..Dezbate-

congresului minerilor 
.Ardea) și Banat*, la

pi- 
prețuire inal- 
și mintii Iui 

posibilitatea 
personalitatea

ut loto al clubului 
sindicalelor din Lupcm tu 
condus dc cGlinscutul artist 
plastic Iosif TcIJmann, care, pa
sionat și dc arta cinematografi
că, posesor al unui aparat dc 
filmat cu bandă dc <3 mm, 
realizează un film intitulat 
„Exercițiu", inspirat din acti
vitatea cercului dc balet dc pc 
lingă același club. Titlul peli
culei este defini torni și in sen
sul începutului dc drum al ci- 
ncclubului dc mai lîrziu, Ama- 
film 19G7, căci pc atunci nimeni 
nu cunoștea in Valea Jiului 
tainele acestei îndeletniciri. In
tr-un lîrziu, I. Tellmann a aflat 
că Augustin Ardelean, astăzi 
șef serviciu tehnic la F.F.A. Vis- 
coza, pe atunci student, sc pri
cepe la developat, deoarece ac
tivase pe lingă cineclubul timi
șorean. A luat astfel naștere 
primul film de amatori din Va
lea Jiului. Pasiunea lui Iosif 
Tclmann cîștigă teren și începe 
să sc creeze un mic colectiv.

Cei trei ani dc lucru la școa
la aspră a celor 8 mm. (căci, 
prin specificul ci, banda nu per
mite perfecțiune dc imagine, su
net, montaj), au dnt două re
portaje filmate, ..Miinile" (artis
tic), „Mugurii" — primul docu
mentar color al cineclubului —, 
„Primăvara în munți" (docu
mentar color), „Urmele lui tâti- 
cu-. Cu ultimul, au ajuns pînă 
în faza finală a primului fes
tival de cineamatori pe țară.

Odată cu U-ecerca la filmări 
pe bandă dc 16 mm., cineclubul 
se prezintă la simpozionul dc 
protecția muncii, organizat pe 
plan național, la care iau parte 
și cineaști profesioniști, cu fil
mul „Oprește banda, Costică!*, 
care s-a bucurat de-un bine me
ritat succes. Urmează apoi „Pre
cipitare" (artistic), premiul II 
la festivalul interjudețean dc la 
Hunedoara, unde este remar
cată interpretarea dată, de An
gelica Cărăuță, rolului feminin 
și „Sens unic" (animație), obți- 
nînd premiul I la festivalul in
terjudețean de la Hunedoara 
și premiul II la Festivalul na
țional al cineaștilor amatori, 
iar „Rcjjoriaj de la E. M. Lu
peni- primește o mențiune la 
faza finală al celui de-al doilea 
festival național pentru imagi
nile dc-o acuratcță deosebită 
din subteran.

Lîngă aparatul dc proiecție. 
Oscar Simonis, cel mai vechi 
membru al cineclubului, dea
pănă firul amintirilor pentru 
membrii cenaclului literar pe- 
troșănean.

Incitați, ne-am hotărît să-i 
vedem „ la ei acasă*. Aici fi
rul discuției se reînnoadă fi
resc.

„Avem „ghinionul" — ne spu 
ne Fănel Ionda, tehnician la 
mina Bărbăteni — ca subtera
nul să ne iasă bine. Din cau
za aceasta avem colaborări cu 
televiziunea. Am reușit astfel 
să filmăm Lupeniul, Uricaniul, 
Vulcanul, care au apărut în 
cadrul telejurnalelor de seară. 
Și nu poate fi mai mare satis
facția dccît să-ți vezi Valea la 
televizor și să știi că și tu ai 
contribuit la asta".

De la masa de montaj (In 
sfîrșit... după cinci ani avem 
și așa ceva, exclamase mai î- 
nainte Iosif Iacob, elev, anul 
IV, la Liceul din Lupeni), Oscar 
Simonis, tehnician la F.S.H. 
Vulcan, intervine i

„Da ! Avem acest „ghinion" și 
noi, care am constituit primul

eincclub din Valea Jiului, dar 
și colegii noștri tie la Vulcan 
și Petroșani. Astfel, „VidcoRIm* 
din Vulcan a ajun3 în finala 
celui de-al doilea festival națio
nal cu ..Făuritorii dc coloane-, 
iar pcl.roșăncnii cu „Dhițu cm.>“. 
Dar și noi și ci mai avem întrt 
multe greutăți. Nc mai trebuie 
cel puțin un aparat dc filmat 
și nu-știm la cc poartă să mai 
batem, pelicula reușim să ne-o 
procurăm cu foarte mari difi
cultăți. In ce nc privește pe 
noi, uncie deplasări Ic efectuăm 
pc cont propriu; sc adaugă tă- 
răgăneli nejustificate, ca-n ca
zul confecționării unor dulapuri 
metalice pentru malcrialc (a du
rat o lună lansarea comenzii), 
aJ schițelor pentru reflectoare, 
care stau și aștepată. Nu vor
besc că „mărunțișuri" (șterhere, 
benzi de magnetofon ș. a.) mai 
cumpărăm și noi. Am putea fi 
sprijiniți mai mult de către co
mitetul sindicatului minei Lu
peni".

— S-ar mai putea spune — 
adaugă Petru Besiga, asistent 
medical la Vulcan — că fiind 
doar 12, sacrificam mult din 
timpul nostru liber. De cc nu 
sîntem atunci ajutați în popu
larizarea acestei arte ? Ba mai 
mult, ni se fac deservirii. De 
ce profesorul C. Platon din 
Lupeni ia la rost liceenii ve- 
niți, duminica, să filmeze ? Oare, 
nu aceasta este una din cau
zele autodesființării cinc< lobu
lui de la liceu pe care înce
pusem sâ-1 ajutăm? Ne punem 
rnarj speranțe în cineclubul de 
pe lingă Casa pionierilor. N-am 
putea, oare, nutri aceleași .pe- 
ranțe pentru cineclubul liceu
lui ?

Cu toate greutățile inlîmpi- 
natc, inerente încă mișcării ci
neaștilor amatori, cineclubul lu- 
penean a reușit să obțină no
tabile rezultate pc plan mter- 
județean și național. Animați 
de ambiția de a spori calita
tea artistică și a mesajului, ei 
au în lucru în acest an .Opțiu
ne'. (film dc animație optînd 
pentru folosirea energici ato
mice în scopuri pașnice), ..Ma
nifestul" * ............
lupta în ilegalitate a P.C.R.), 
„Izvorul nopții", < ‘ ' 
(filmc-pocm inspirate din lite
ratura națională) și două do
cumentare privind probleme 
dc protecție a muncii și trans
portul în subteran.

Un bogat plan care va li cu 
siguranță realizat, dacă privim 
rezultatele obținute pînă acum. 
Trebuie însă c-a forurile tute
lare ale cineeluburilor (le a- 
vem în vedere și pe cele din 
Vulcan și Petroșani) să depună 
mai umil interes în sprijinirea 
efectivă a acestora, căci .mă
runțișurile" si tărăgănclile obo
sesc și nu duc la calitate, nu 
stimulează ’

Oare, nu s-ar putea organiza 
în Valea Jiului un festival uJ 
cinecluburilor cu participare^ 
cineaștilor amatori din țară 1 
Ar fi o bună metodă de popu
larizare, iar schimbul de pă
reri ocazionale de prezentarea 
filmelor realizate ar duce la 
o substanțială creștere a cali
tății peliculelor, la premisele 
constituirii unui adevărat stu
dio cinematografic a cineaștilor 
amatori locali.

E o eventuală temă de medi
tație, pentru forurile tutelare, 
acum în preajma celui dc-af 
treilea festival național al ci- 
neamatorilor.

RITM IMANENTavui mult de luptat cu acești 
copoi ai capitaliștilor. Spune 
că autoritățile competente, 
in loc să sc ocupe cu băga
rea zizanici intre muncitori, 
mai bine ar face dacă s-ar 
îngriji să fie destul material 
trebuitor pentru producția 
cărbunelui, fierului și auru
lui*.

Al doilea document trans
mite solidaritatea minerilor 
Văii Jiului cu confrații tor 
«le la Anina prin moțiunea 
adoplată după un eveniment 
tragic: In 8 iunie 1920 s a 
produs o explozie a depozi
tului de dinamită din gale
ria a 3-a de la minele di 
Anina, soldată cu 186 d 
morți. „La Petroșani 
scrie — s-a ținut o 
întrunire, la care s-a 
următoarea Moțiune: 
ireaga muncitorime manuală 
și intelectuală din Petroșani, 
in număr de citeva mii, a- 
dunată in marea întrunire 
din 20 iunie, își exprimă a- 
dinca durere față de groaz
nica nenorocire, care a făcut 
ntitea jertfe la Anina. Moartea 
tragică a tovarășilor noștri, 
durerea și plinsul orfanilor și 
văduvelor, cer tragerea la 
răspundere a tuturor acelora 
care, prin nepăsarea lor, au 
cauzat groaznica nenorocire. 
Nenumăratele cazuri de piuă 
acum și din trecut ne-au do
vedit și ne dovedesc că aceia 
care au chemarea de a se în
griji de viața și sănătatea 
subalternilor lor, in loc să-și 
îndeplinească această datorie, 
depun toată activitatea și ști
ința lor pentru a subjuga 
muncitorimea marelui ca
pital. Cerem ca guvernul să 
tragă la răspundere pe toți 
aceia care au neglijat și sini 
răspunzători pentru fapta a- 
ccasta".

Sini anii imediat premer
gători constituirii Partidului 
Comunist Român, ani de cla
rificare ideologică și unita
te organizatorică pentru mi
neri. Documentele păstrate 
conțin germenii viitoarelor 
lupte ale minerilor Văii Jiu
lui (un punct culminant a 
fost G august 1929) și ai as
pirațiilor spre libertate și 
dreptate ce i-au animat in
tr-o epocă de mari frămin- 
tări social-politice.
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ln literatura română nmn< Ic 
lui Vladlintr Streinu «’rocă iiifti- 
gmea criticului inc.strat <u o 
ra/inală putere dc disociere a 
fenomenului poetic, cu obser
vație junetrantă și stil elegant. 
Ca poet a intrat doar parțial 
in atenția criticii. Dacă G. Că- 
lincscu (in „Istoria literaturii 
române.^") îi prezenta doar 
ca poet, mai apoi, in deceniile 

an urmat i-a fost apreciat 
Ucuuliul critic (Al, Pi'ru 

Panorama deceniului literar 
românesc 1940 — 1950“; Ion Ne- 
goițescu — „Însemnări critice''). 
Dar creația sa poetică nu a fost 
definitiv ignorată ; la cu s-a mai 
rejerit Nicolae Manolescu cind 
afirma ncnuanțat (in 
fozele poeziei") că, „s 
ța lui Ion Bnrbu < 
și VI. Streinu (azi pe nedrept 
ignorat ca poet)’.
său eseu „Poezia criticilor" Flo
rin Manolescu acordă mai multă 
atenție poeziei lui VI. Streinu 
dar dintr-un unghi defavorabil, 
acela al criticului poet — de a- 
ici și o implicită judecată de va
loare subtextual minimalizatoa
re. Așadar, aflăm o reluare a 
mai t cehii distincții și prejude
căți mai mult de nuanță psiho
logică decil literară, potrivit 
căreia criticul e un creator re
fulat, un poet neîmplinit fi ve
leitar.

Acum după apariția volumu
lui postum „Ritm imanent’ a- 
supra poeziei lui VI. Streinu a- 
vem o cu totul altă perspectivă, 
putîndu-i urmări evoluția tema
tică și expresivă. Poetul, aseme
nea lui Ion Vinea a manifestat 
dezinteres pentru creația sa (i- 
poteză mai plauzibilă decil a-

ceru a unei subtile strategii li
terare), caprieioa < căi ? i»
reviste hrănind și susținind 
evasi-legenda poetului pcnlru 
sine.

in 1921, anul debutului in 
.Sburătorul", VI. Streinu era un 
elegiac constructiv, cu elanuri 
jrînte. oscilind intre viața ex
terioară și cea interioară, un 
poet muzical și minat de o ine
fabilă tristețe: „Din slăvi de 
sjuiimă printre slinci/ Cad um- 
brcle-nserării și cu ele/ In su-

pe sujlet — departe;/ Ducem, 
alăturați înspre moarte/ Singuri 
singurătăți ferecate". E o poezie 
de esență identică, lapidară și 
mai dificilă — de unde fi apro
pierea de Ion Barbu.

Intre 1930 fi 1950 se pare că 
Vladimir Streinii a scris puțină 
(sau deloc) poezie, volumul nu 
consemnează nimic din acești 
•mi. Dar intre 1950 și 1959 re
vine la poezie, lirismul păstrea
ză aceeași notă incifrată dar 
tensiunea scade. Tematica este 
herescă sau mitologizantă (A- 
venlură, Diana. Inscripția, Ge
neza, La o Veneție, Texte). In 
„Cumpăna* aflăm natura dupli
citară a lui VI. Streinu fi pro
fesiunea sa de credință : .Prin 
st rinse lungi oglinzi, alunecind,/ 
întreb, răspund, mă cert tot 
mai dușman : O, nu-i un dialog/ 
Dar mai curind/ Doi clini se 
ceartă aprig la palan/’.

Prin volumul .Ritm imanent’ 
luăm un contact corespunzător 
eu personalitatea poetică a lui 
Vladimir Streinu. a cărui cre
ație, conform legendei, se dove
dește a fi unitară... Poezia lui 
ilustrează însăși evoluția liricii 
românești pînă la modernismul 
anilor 1930, cele mai realizate 
fiind acelea din primele două 
perioade .Ritm imanent" ne în
fățișează drama unui poet care 
și-a părăsit vocația, excesul de 
luciditate transformindu-i liri
ca adeseori in virtuozitate. In 
conștiința literară Vladimir Stre
inu rămine in egală măsură un 
poet cu suflu original și proas
păt, sintelizind o întreagă evo
luție lirică.

rile 
din 
care au participai 72 dc dele
gați reprezentind 23 dc orga
nizații sindicale miniere, ce 
totalizau un număr de 
23 433 de membri. La acest 
congres au luat parte repre
zentanți ai Partidului Socia
list din România și ai co
misiilor generale din Bucu
rești și Cluj. Sub titlul „Con
gresul minerilor" se consem
nează : ..La 6, 7 și 8 decem
brie 1919 s-a ținut in Sibiu 
Congresul minerilor din Ar
deal, Banat și ținuturile ro
mânești din fosta Ungarie 
unilS cu România. Acest 
Congres a fost cel mai per
fect. cel mai puternic din 
congresele dc piuă acum ale 
mișcării sindicale din aceste 
ținuturi, de cind s-au unit 
cu România. Raportul secre
tarului, tov. Ciser, a început 
cu o expunere a situației 
muncitorilor mineri dinain
tea războiului, din timpul 
războiului. înainte dc a se 
organiza și apoi după ce s-au 
organizat". Sini arătate greu
tățile cu care au trebuit sfi 
se lupte organizatorii acestor 
muncitori din cauza șovinis
mului sădit cu rea-credință 
in inimile muncitorilor de 
către clasa stăpinitoare. -Șo
vinismul a pro vocal neînțe
legeri intre muncitori și atît 
autoritățile, cît și indivizii 
rău-voitori... (cenzurat — n.n.) 
și alt soi de agenți ai capita
liștilor. au profitat și profită 
și azi de inconștiența mun
citorilor și bagă zîzanii între 
ei pentru a-î dezbina, ca apoi, 
unul cite unul, să-i dea pra
dă capitalului. Atît Uniunea, 
cît și sindicalele locale au
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flet peste văile-i adinei/ Priviri
le-mi cad grele..." E perioada 
tutunurilor sentimentului poetic 
ce sc întinde pinii prin 1925-1926 
cind expresia devine mai inci- 
frată, propensiunea spre purita
te e mai evidentă (1922 : „O, de- 
-am putea ca trupul, in noroij 
Să-l lepădăm ca pe un vechi 
reștmint...'), se limpezește, po
etul devine mai atent la viața 
lăuntrică pe care, o transfigurea
ză in versuri mai reci. „Ritm 
imanent’', care dă titlul volumu
lui, este exempli ficativă pentru 
noua etapă lirică in care expre
sia se esențializează, iar poetul 
resimte, aproape dureros, uni
citatea ființei, drumul său in- 
confundabil : „Orice-alintare pe 
trup se-abate;/ Roslu-i rflmfue

Tinii- 
docu-

organizato- 
muncitoare. 
documente
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îllic îndreptar turistic al Orăștiei

îndreptarele turistice au în
ceput să populeze în ul
timii ani tot mai mult, vitri
nele librăriilor. Ele devin in
dispensabile și de neinlocuit 
pentru toți aceia care practică 
turismul, dar pot servi în ace
lași timp și ca pagini agrea
bile de lectură pentru restul 
populației.

Pornind de la acest scop, in 
primul rînd util, dar și din- 
tr-un sentiment de valorifica
re a monumentelor turistice 
din Orăștie și din jur, precum 
și pentru popularizarea orașu
lui Orăștie cu o bogată vatră 
strămoșească de cultură și tra
diții, profesorii Petru Baciu și 
Ion Loiș, au întocmit ..Micul 
îndreptar turistic al Orăștiei* 
ieșit de curînd de sub tipar.

Lucrarea cuprinde patru ca
pitole mai importante a căror 
dezvoltare echilibrată poate 
servi turiștilor la o primă in
formare cu date despre orașul 
Orăștie. In același timp, datele 
istorice, geografice, economice, 
culturale, prezentate într-o for
mă succinta pol servi ca pa
gini de lectură pentru locuito
rii acestui ținut

In capitolul _Așezarea* a fost 
*.ituat orașul desprins din profi
lai peisajului ardelean, in ra
port cu coordonatele geografi
ce, cu regiunile montane și de
luroase din jur, cu șoseaua na
țională, linia ferată și rîul Mu
reș.

Mai amplu a fost dezvoltat 
capitolul „Pagini din trecutul 
orașului* Astfel, după referi
rile la diferitele toponime ca 
Waras, Bros, Saxo pol is, Szas- 
varos autorii au prezentat prin- 
< ipalele vestigii dacice și ro
mane găsite în vatra orașului.

împrejurimilor
de P. BACIU și Ion LOIȘ

Din timpul orânduirii feudale 
în lucrare sînt menționate cele 
mai importante momente din 
istoria orașului. Orăștia în a- 
ceastă perioadă era scaun să
sesc in cadrul pământului cră
iesc, avînd în subordine 13 co- 
muDe din jur. In repetate rîn- 
duri orașul și împrejurimile a*i 
fost prădate de turci și tătari. 
Sc fac referiri apoi la contri
buția orașului și localităților 
din jur la principalele mișcări 
țărănești din Transilvania.

In ceea ce privește viața cul
turală a orașului, sînt amintite 
principalele contribuții la dez
voltarea culturii naționale t 
..Palia de la Orăștie11, presa de 
la Orăștie, alte tipărituri, co
rul. societățile culturale și per
sonalități de valoare.

Cea mai mare dezvoltare a 
fost acordată capitolului ..Prin 
Orăștia de azi* în care autorii 
dezvoltă jdeea că dacă trecu
tul prezentat în capitolul ante
rior, este atât de bogat în da
te și fapte, prezentul nu nu
mai că este o continuare a a- 
cestui trecut, dar în noile con
diții de azi el înseamnă o de
păși re sub toate laturile.

Pentru ca vizitatorul să fie 
cît mai bine orientat sînt des
crise cele mai importante car
tiere și obiective din oraș, în 
raport cu șoseaua națională ca
re îl străbate de 
la altul.

Ultimul capitol 
zâ „împrejurimile 
ici sînt prezentate principalele 
obiective turistice, începînd cu 
cabana Prislop și munții Sebe- 

lui.
Lucrarea este ilustrată cu 58

de fotografii care cuprind as
pectele cele mai generale și 
mai semnificative ale obiecti
velor descrise. Printre fotogra
fii sc află și reproduceri după 
unele ilustrații păstrate în ar
hivele muzeului. Lucrarea pre
zintă și o hartă a orașului la 
o scară care poate fi 6implu 
folosită în orientarea vizitatori
lor.

In toate cele 65 de pagini a- 
le lucrării, autorii folosesc un 
stil simplu, accesibil cititorului 
de rînd. Considerăm că aceas
tă lucrare prezintă interes și 
pentru amatorii de turism din 
Valea Jiului, pentru toți acei 
care doresc să cunoască trecu
tul și prezentul Orăștiei, unul 
din cele mai interesante orașe 
din județul nostru.

Au început repetițiile 
cu taraful și soliștii clu
bului din Vulcan.

la un capăt

se intitulea- 
orașului*. A-

Poșta literară
A., profesor, Petroșani. Deoarece nu nc putem for 

încă o părere cuprinzătoare, vă rugăm să reveniți eventual 
și pe alic teme.

G. B.. Petroșani. Deocamdată, nu.
Dumitru Ursache, Vulcan. Despic 

multe poezii inspirate. încercarea dv. nu poale fi inclusă 
printre acestea suferind și prin conținut, dar și prin formă. 
Apreciem efortul de a ilustra și prin desene conținutul, dar 
nu înțelegem de ce la sfîrșil desenați o masă.

Dumitru Ncchifor, Pctrila. Se văd rezultatele unui efort 
mai susținut, dar nu suficient pentru publicarea încercări
lor. Nu pricepem de ce ne trimiteți dc două ori aceeași 
..odă* care, ca verbiaj, nu diferă mull de cele scrise in seco
lul trecut și nu de „poeți- publicabili. Sentimentele care 
vă animă sînt generoase. Faceți ca forma în care le expu
neți să aibă aceeași caracteristică ! Nu uitați, fiind membru 
al cenaclului din Petroșani, că o autosclecțic este mai mult 
dccît necesară.

Olimpia Popa, elevă. Vulcan. Ne bucură în mod deosebit 
preocupările talc. Cerințele filozofice generalizatoare pot 
să-ți constituie un permanent îndrumar în activitatea șco
lară, și in primul rînd, în însușirea ortografiei. Poți reveni 
după trecerea prin cenaclu] școlii și aplicarea preceptelor 
ce le oferi altora.

S. S. indescifrabil. „Drumul diamantului negru-, dedicat 
omului din udîncurî, este binevenit. Trebuie Insă lucrat 
mult în sensul cîștigului dc poezie.

I. I., Petroșani. Nu înțelegem să menajăm pe nimeni 
deoarece numai adevărul, de multe ori poate nu prea co
mod, poale da rezultatele cc ic scontează expeditorul. Vă 
îndeplinim totuși dorința și vă dăm doar inițialele. Dovadă, 
prezenta '

V. B., Petroșani. Prea ermetice .Cărbune- și „1929". 
Accentuați pc realism. Reținem micropastelul .Iarnă- pentru 
ușoara muzicalitate ce rc-icse dm fuga condeiului:

..Zeii cărunți '
Pletelc-și scul ură 
Pajuri polare 
Penele flutură 
Cerul sloboade 
Lanțuri de stele 
Plîng obosite secundele grele*.

CINTĂ VALEA JIULUI
Versuri: Angel GRIGORll Muzica: Ștefan RADUȚ jf\ UUJL /

chitară cu inima mea,
Valea Jiului !
din zori pin-la ultima stea,
Valea Jiului !

Pc-aripi de foc, peste tot va zbura, 
Cintă Valea Jiului!

Ce poarlă-n ea bucurie și-avint 
Și inima mea și dragostea mea 
Și tuturor le va spune în eint 
Venind pe la noi veți vedea :

Cum cintă Valea-mbrăcată cu flori,
Valea Jiului !
minerii pe mii de viori.
Valea Jiului !

Cintă și strada și-ai ei trecători
Cînlă Valea Jiului!

Ce poartă-n ea bucurie și-avint 
Și inima mea și dragostea mea 
Și tuturor le va spune in lini. 
Venind pe la noi veți vedea :

vi

Cum cintă Valea pe strune «lc foc.
Cintă Valea Jiului !
Cintccul zboară, el nu stă pe loc,
Cintă Valea Jiului !
Și tuturor le va spune: „noroc!"

i 5 Valea Jiului !
Ce pourtă-n ea bucurie și-avint 
Și inima mea și dragostea mea; 
Cintă cu țara, «u (oți, orixictri, 
Și Valea Jiului !

1/ericr, AN6EL GHiGOAÎu ȘTEFAN fi A Our 
' fi ■

Pe a-rip> de foc pes te

Si tu- fu -
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Steaquf roșu

Mijloc de prevenire a fenomenelor
de păgubire a avutului obștesc

(Urmare din pag. 1)

ți respectiv neconcordarcu co
respunzătoare a evidenței teh- 
nico-operative pot conduce și 
la fenomene de păgubire a a- 
vuluJui obștesc, lată un exem
plu i la cantina E.M. Lupeni, 
fosta responsabilă a cantinei, 
care o perioadă de timp a în
deplinit .și funcția de magazio
ner, corecta în plus în foile 
yjlnice cantitățile de alimente 
predate bucătăriei, după care 
apoi efectua corecturi și în 
#>șa d, magazie a alimentelor 
respective. Deși la contabilita
te ajungea un exemplar al foi
lor zilnice (corectat sau ncorec
tat) în loc să se cerceteze și să 
se stabilească cauzele reale ale 
corecturilor, evidența tebnico- 
operativă (borderoul cu alimen
tele consumate în cursul lunii, 
inventarul alimentelor de la 
sfîrșitul lunii) era pusă dc a- 
cord cu evidențele gestionaru
lui, astfel incit, în acest caz, nu 
se mai poate vorbi de funcția 
de control a evidenței contabile 
ți nici de aceea de apărare a 
avutului obștesc.

Deficiențe privind evidența 
mijloacelor materiale ale u- 
nilăților s-au constatat și 
pc linia evidenței conta
bile (sintetice și analitice) 
a mijloacelor fixe, l-a E.M. Dil
ja, de exemplu, evidența mij
loacelor fixe nu era ținută pe 
sectoare, unele utilaje au fost 
încadrate eronat in coduri de 
i’asificare, fapt ce a condus la 
talcului greșit a amortismen
tului. respectiv la vărsăminte 
eronate la bancă și la includerea 
in prețul de cost a unor cheltu
ieli neconforme cu realitatea.

l-a existența și nesemnalarea 
la timp a deficiențelor privind 
oglindirea reală a patrimoniului 
ți prevenirea păgubirii avutu
lui obștesc a contribuit și modul 
defectuos în care s-au efectuat, 
la unele unități economice, o- 
perațiunile de inventariere pe
riodică. Deși prin actele norma
tive în vigoare se prevede obli
gația comisiilor de inventariere 
de a stabili stocurile faptice 
prin numărare, cîntărire, mă
surare sau cubare — după caz 
— pentru întregul patrimoniu 
al unității economice, sînt des- 
1u) de frecvente cazurile în ca
re aceste comisii nu cuprind 
in lucrările de inventariere 
toate bunurile supuse acestei 
operațiuni. Punctăm cîteva 
exemple de acest gen i la E.M. 
Dilja n-au fost inventariate 
două prese manuale în valoare 
de 7 600 lei, deși acestea erau 
în funcțiune din anul 1966, cu 
toate că s-au efectuat pînă la 
dala controlului cel puțin patru 
inventarieri: la E.M. Aninoasa 
n-au fost cuprinse în listele de 
inventariere, de peste 10 ani, 
bancuri de lucru existente în 
atelierele unității. La E.M. Li
vezeni nu au fost cuprinse in 
listele de inventariere unele 
mijloace fixe (strung, dulapuri 
metalice) în valoare de 42 de 
mii lei. deșî ele existau de 3 
ani în atelier.

Exigența pentru întocmirea 
corectă și la timp a documen
telor de evidentă trebuie să se 
extindă și asupra celor pricind 
obligațiile unității față de terți. 
Există — la volumul mare de 
operațiuni de
cazuri în care, din motive de 
ncindeplinire a condițiilor con
tractuale de calitate sau can
titate. unitățile i-efuzâ plata u- 
nor factori către furnizori, fapt

ce presupune ca pini la eluci
darea diferendelor, materialele 
respective să fie depozițiile se
parat. să fie inventariate sepa
rat și un exemplar al listelor 
de inventariere să fie înaintat 
furnizorului. De cele mai mul
te ori, aceste cerințe sînt res
pectate. cxistînd totuși și unele 
cazuri cînd sc produc abateri. 
Un caz ieșit din comun s-a 
petrecut Ju E.M. Paroșeni, unde, 
in luna august 1970, s-a primii 
un vagon do cherestea fără a 
se întocmi și înainta la Baza 
de aprovizionare și transport a 
Centrale! cărbunelui formele de 
recepție. B.A.T.-ul a refuzat — 
în lipsa documentului primar 
de recepție — plata facturii 
astfel că furnizorul n-a putut 
intra în posesia valorii mate
rialelor expediate decît după 
un an de la data expedierii. 
I-a producerea acestei defici
ențe au concurat mai mulți fac
tori printre care : neîntocmirca 
dc către gestionar a notei de 
recepție și nccomunicarea re
cepției către B.A.T., refuzul de 
plată a facturii fără a se ana
liza in prealabil temeinicia re
fuzului de către B.A.T., trata
rea fără simț dc răspundere a 
reclamațiilor repetate ale fur
nizorului de către personalul 
B.A.T.. neefecluarea corectă a 
inventarierii cherestelei de la 
E.M. Paroșeni, deoarece can
titatea dc cherestea descărcată 
din vagon fără forme de re
cepție trebuia să rezulte ca 
plus la inventariere etc.

Un volum însemnat în evi
dența economică a unităților 
din cadrul centralei îl ocupă 
evidența muncii și a salariilor, 
în întocmirea, urmărirea și con
trolul căreia este antrenat 
peste 1/6 din numărul total al 
personalului tehnico-adminislfa. 
tiv din centrală și unitățile su
bordonate. Pornind de la carne
tul de pontaj sau condica de 
prezență și pînă la înregistra
rea salariilor în contabilitate, 
fiecare document indiferent că 
este de evidență primară, teh- 
nico-operativâ sau contabilă, 
este o sursă de oglindire a re
alității muncii prestate și un 
mijloc de prevenire a păgubirii 
avutului obștesc. De altfel a- 
ceasta rezultă și din faptul că 
aproape 90 [a sută din volumul 
total al pagubelor constatate 
de organele de control finan
ciar în anul trecut se referă la 
drepturile de personal și simi
lare acestora. Cu excepția u- 
nitaților de preparare și a 
U.U.M.P., |a toate celelalte u- 
nîtăți ale centralei printre 
principalele cauze care au con
dus la pagubele constatate, fi
gurează și conducerea necores- 
punzătoare a evidenței muncii 
și salariilor. Cele mai frecven
te deficiențe sînt semnalate în 
legătură cu ncîntocmirea corec
tă a pontajului, scoaterea unor 
posturi de la lucrarea de bază 
și plata lor ca lucrări de regie, 
prin aceasta denaturîndu-se re
alitatea câștigului brigăzilor, 
stabilirea eronată a normelor 
ca urmare a unor greșeli de 
calcul aritmetic sau cuprinde
rea în norme a unor lucrări ce 
nu se execută, cit și stabilirea 
eronată a prețurilor sau tarife
lor unitare ale lucrărilor execu
tate, includerea în calcul a u- 
nor cantități de lucrări peste 
cele rezultate din actele de re
cepție, acordarea unor zile de 
concediu peste cele legal cuve
nite. calcularea eronată a aju
toarelor din fondul C.A.S., a- 
cordarea alocației de stat pen-

tru copii unor salariați ce nu 
au dreptul și altele. Volumul 
total al pagubelor dc acest gen 
constatate eu ocazia verificări
lor gestionare dc fond ofcclua- 
te în anul 1971 la unitățile ven
tralei, se cifrează la suma dc 
peste 500 mii lei. Cele mai multe 
nereguli și pagube la acest ca
pitol s au constatat la E. M. 
Dilja. E.M. Paroșeni, E.M. Ani
noasa. E.M. Uricani. E.M. Eu
pen i și E.M. Vulcan (intre 43— 
76 mii lei la fiecare). Cu sume
le respective s-au încărcat ne
justificat cheltuielile de pro
ducție, s-au denaturai rezulta
tele financiare ale unității, s-au 
raportat indicatori ce nu au fost 
conformi cu realitatea.

Un volum însemnat de mun
că și evidență necesită în ca
drul unităților noastre, eviden
ța, urmărirea și recuperarea 
debitelor de orice natură, res
pectiv a creanțelor unităților 
centralei față de terțe persoa
ne fizice sau juridice. Și în 
această privință, rolul eviden
ței economice arc o deosebită 
însemnătate, cu atît mai mult, 
cu cît recuperarea acestor de
bile este condiționată efectiv 
de oportunitatea și realitatea 
datelor înscrise în aceste evi
dențe. Cîteva exemplificări : la 
E.M. Dilja, din salarii neridi
cate sau prin încasări directe 
se puteau recupera debite în 
valoare de 8 mii lei. ce figurau 
în soldul contului de debitori ; 
la E.M. Aninoasa nu s-au înre
gistrat în contabilitate toate 
debitele, în unele cazuri s-au 
înregistrat numai pe măsura 
recuperării lor. deși existau 
titluri executorii: la E.M. Lonea 
și E.M. Livezeni s-au înregis
trat în contabilitate debile pri
vind taxe de cazare în cămin.

deși debitorii respectivi nu 
rau în evidențele unității, s au 
uneori nu sc înregi-Urau debi
le, deși sumele erau deja recu
perate c1c. I-a fel s-a procedat 
la E.M. Dilja, E.M. Aninoasa, 
E.M. I.ujjcni, Preparația Lu
peni, E M. Paroșeni etc. în cazul 
obligațiilor unităților față dc 
salariații săi și anume, in ceea 
ce privește achitarea salariilor 
neridicate dc către aceștia cu 
toate că salariații respectivi e- 
rau chiar în unitate sau în 
multe cazuri, chiar dacă erau 
plecați, li se cunoștea adresa 
spre a le fi expediate sumele 
respective.

Fără a avea pretenția că sînt 
epuizate toate aspectele privind 
asigurarea rolului 
contabile și 
in oglindirea patrimoniului u- 
nităților și în prevenirea păgu
birii avutului obștesc, exemple
le menționate și altele de a- 
ceeași natură, scot lotuși în evi
dență faptul că, pentru asigu
rarea rolului evidenței econo
mice în conducerea și îmbună
tățirea activității economice și 
de întărire a avutului obștesc, 
trebuie să se acționeze cu mai 
multă hotărîre, exigență și 
spirit de răspundere din partea 
tuturor salârjaților C.C.P., indi
ferent de funcția ce o îndepli
nește unu) sau altul în cadrul 
unității. /Xceasta presupune lu
area de măsuri ferme pentru 
instaurarea ordinei și discipli
nei în ținerea evidenței conta
bile, și tebnico-operativă. înlă
turarea hotărîtă a oricăror ten
dințe de mascare a realității, 
la respectarea neabătută a le
galității în acest domeniu.

c-

eficienței 
lehnico-operative

Sesiunea iarnă
a cercurilor

(Urinare din pag. 1)

predării obiectelor fizică și chi
mie cu pregătirea tehnică pro
ductivă a elevilor*. „Eficiența 
cercurilor de desen pentru pre
gătirea artistico-plastică a ele
vilor și dezvoltarea simțului 
estetic", „Căi și mijloace folosite 
in procesul de formare a pri
ceperilor și deprinderilor prac
tice la elevi”, „Îmbinarea cla
sicului și modernului în pre
dare’. „Probleme actuale ce se 
pun privind diversificarea ac
tivităților practice desfășurate 
cu grupele de fete în funcție 
de profilul și necesitățile eco
nomici locale*, ..Cunoștințe de 
ergonomie aplicată în atelierele- 
școalâ", „Sarcinile ce se impun 
în cadrul obiectului pregătirii 
tchnico-productive a elevilor 
prin introducerea planului de 
producție în atclicrele-școală”, 
„Eficiența lecțiilor de istoria pa
triei privind cultivarea senti
mentelor de dragoste față de 
patrie, față de popor și reali
zările acestuia" ș. a.

Lucrările s-au desfășurat in
tr-un climat profund științific

pedagogice
ceea ce argumentează, o dală 
mai mult, importanța schim
burilor de opinii în cercurile 
pedagogice. Considerăm nimerit 
că în viitor Inspectoratul șco
lar municipal sâ facă efortu
rile de rigoare pentru strîn- 
gcrca într-un volum a temelor 
dezbătute și publicarea lor 
spre informarea tuturor celor 
interesați in problemele instruc- 
tiv-educative. O asemenea mă
sură ar veni în mod real în 
ajutorul familiei și al legăturii 
acesteia cu școala, rcalizîndu- 

maî bine unitatea dc vederi 
formarea tinerei generații.

sc 
în

acest gen

SlMBATA 8 IANUARIE
PROGRAMUL I : 6,00 Muzică 

țj actualități; 7,00 Radiojurnal. 
Buletin meteo-rutier. Spori; 7,45 
Sfatul medicului; 8,00 Sumarul 
presei: 8.08 Matineu muzical; 
8,25 Moment poetic; 8,30 La 
microfon, melodia preferată; 
9,00 Buletin de știri; 9,03 La 
microfon, melodia preferată 
(continuare); 9,30 Miorița: 10,00 
Buletin dc știri; 10,05 Arii din 
o)>ercte interpretate de Corina 
Bărbulesou și Sandor Konya: 
50,20 Piese instrumentale; 10,30 
Dm țările socialiste. Emisiune 
dc la Moscova; 11.00 Buletin 
dc stin: 11,05 Formația Tudor 
Arcadie; 11,15 RadiocJub turis
tic; 11.35 Corul Liceului Peda
gogic din Cîmpulung-Muscel; 
12,00 Noutăți din fonotecă : Mi
diei Sardou; 12,15 Recital dc o- 
jxră Lucia Bercescu; 12,30 In- 
tîlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat: 13,00 Ra
diojurnal; 13,15 *
cotidiană; 27 .
meni 15,00 Buletin de știri; 16,00 
Radiojurnal. Buletin mctco-ru-

Avanpremieră
13,30 Radiodivcrtis-

tier; 17,00 Știință, tehnică, fan
tezie; 17,30 Drag mi-e cîntecul 
și jocul: 18,00 Orele scrii; 20,00 
Tableta dc seară de Mircea Ma- 
lița; 20,05 Zece melodii prefe
rate; 20,40 Știința la zi: 20,45 
L;i hanul melodiilor; 21,30 Re
vista șlagărelor; 22,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic. 
Sport: 22,30 Expres melodii; 
22,55 Moment poetic; 23,00 Ex
pres melodii (continuare): 24,00 
Buletin de știri; 0,03—6,00 Es
trada nocturnă.

PROGRAMUL II ; 6.00—8,05
Program muzical de dimineață; 
6,05 Buletin de știri; 7,00 Ra
diojurnal. Buletin meteo-rutier. 
Sport; 8,05 Tot înainte (emisiu
ne pentru pionieri); 8,20 Două
sprezece contrudansuri de Beet
hoven; 9,01 Copiii lumii cînlă 1 
corul de copii al Radiotelevi- 
ziunii din Zagreb; 9,15 La mi
crofon, Nelu Or ian; 9,30 Bu
letin de știri: 9,35 Opera co
mică „Capelmaestrul” dc Paer 
(fragmente); 10,15 Cînlă Dan 
Spâtaru, Irena Santon și Julien 
Clerc; 10,50 Soliști dc muzică 
populară; 11,15 Trio pentru 
flaut, clarinet și oboi dc Lu
dovic Feldman; 11,30 Secvențe 
sonore cu Dorin Anaslasiu, 
Conny Vink, Huna Moțica și 
Omara Porluondo; 11,55 Știința 
la zi; 12,00 Buletin de știri; 
12,03 Avanpremieră cotidiană;

12,18 Formația de muzica popu
lară dirijată de Florian Econo
mii; 12,30 Confidențe pc por
tativ — muzică ușoară: 13.00 
Radiojurnal: 13,15 Varietăți
muzicale; 14,00 Buletin d<> știri; 
14,05 De toate pentru toți (re
luare); 15,05 Temă cu varin- 
țiuni pentru vioară și pian de 
Henryk Wieniawski; 15,20 Din 
muzica popoarelor; 15,30 Radio- 
școală. Literatura română. Va
lori ale dramaturgiei inlerbe- 
lice. Autor led. univ. Mihai Va- 
siliu; 16,00 Radiojurnal. Buletin 
meteo-rutier; 16,15 Suite simfo
nice de Edvard Grieg și Sabin 
Drăgoi; 16.55 Sfatul medicului; 
17,00 Buletin dc știri: 17,05 Con
cert de muzică populară cu E- 
mil Gavriș și Damian Luca; 
17.30 Teatru serial : „Enigma O- 
tiliei* de George Călincscu. Sc
riu a Vl-a : întoarcere în 
jtor; 18,00 Publicitate ri 
18,20 Opera pentru toți: 
Buletin dc știri; 19,05 Melodii 
dc estradă; 19,30 Interprcți de 
muzică populară; 19,50 Noapte 
bună, copii !; 20,00 Concertul 
capodoperelor; 21,50 Muzică u- 
șoară; 22,00 Romanțe: 22,30 Se
renadă pc zăpadă — muzică 
ușoară; 23,00 Buletin de știri; 
23,05 Vă invităm la dans; 24,00 
Diptic pentru orchestră dc A- 
drian Rațlu; 0,15 Muzică de ca
meră; 0,55—1,00 Buletin de știri.
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H IANUARIE. .Soi
ii la ora 7,52 și apune iu oro 
111,52. Zile irccnle — 8, zile 
râmase — 358.

EVENIMENTE. 1014. S a 
născut ul<; isli.il Vasilc Boaită, 
mort in luptele ceferiștilor 
din februarie 1933.

1929. A avut lo< greva co
lor 3 000 dc muncitori de la 
Anina împotriva exploatării, 
pentru mărirea salariilor și 
alte revendu .'i i economice.

1642. A murit savantul Ga
lileo Galilei (330 de ani), (n. 
1565)

( asa dc cult ură Petroșani.
La ora 10, în sala dc lectură 

masă rotundă cu tema i 
Care csle scriitorul nostru 
preferai — expoziție de cărți, 

.................................. ’
culeși 
Intini-clubului. 
scurt -metrajelor 
roza", .Dona orașe’ 
ricin”. I<a ora 20 — 
dans

EXCURSIE U. inițiativa 
B.T.T. din cadrul Comitetu
lui municipal U.T.C. Petro
șani, un grup do 20 de tineri 
mineri din Uricani, în frunte 
cu ing. Bujor Bogdan, se
cretarul comitetului U.T.C. al 
exploatării, vor pleca astăzi 
«îmbăta, 8 ianuarie) Intr-o 
excursie do agrement do două 
zile la cabana Pietrele din 
Retezat.

■nfată dc prof. V. Chir
cii. La ora 18, în codrul 

prezentarea 
..Artcroscle-

ȘÎ „Ne- 
scară dc

C.D.E.E. Petroșani aaigurâ a- 
bonații săi din accaslâ parte 
a orașului Vulcan că nu vor 
mai cunoaște întreruperile de 
«urent de durată, frecvente 
pînă acum.

★

4 UNITATEA DE MARO- i ’HINARIE a cooperativei ,.U- 
îiiti a din Petroșani -a mu
tat din cartierul Garpațj în
tr-un local lotcral Pieței Vic
toriei. Unitatea execută con
fecții noi din materialul co
operativei sau nl clientului, 
precum și recondiționai' 
poșete, genți, valize, 
ochelari, portmonee etc.

Pcntr 
zile i vreme 
mult acoperit. Vor 
cipitații slabe sub formă de 
ploaie 51 lapoviță. Tempera
tura acrului — staționară.

mergem
8 IANUARIE. Teatrul dc 

stal „Valea Jiului" : Sala Pa
latului cultural Lupeni, ora 
17. spectacol eu piesa ....Eseu"
de Tudor Mușatescu,

< O VESTE ÎMBUCURA- 
TOARE PENTRU LOCI ITO- 
Rll MICRORAIONULI I 3 
Al ORAȘULUI VULCAE 
Prin terminarea și durea, dc 
curînd, în exploatare a unor 
noi trasee dc cabluri electri
ce, alimentarea locuințelor 
<lm microraionul trei, pînă a- 
mni deficitară, ceea ce a dat 
naștere la multe reproșuri n- 
dresate C.D.E.E., s-a îmbună
tățit substanțial. Conducerea

tul dc -zăpadă de aici este 
dc 28 cm.

Stația meteorologică Petro
șani anunță :

Ieri. Ja Petroșani, tempera
tura maximă a acrului o fost 
dc plus 6 grade, iar tempera
tura minimă de minus un 
grad. La Paring, maxima n 
fost de plus 3 grade, iar mi
nima dc minus 5 grade. Stra

aastsRa

la Munchcn va a- 
nouă olimpiadă. Cu 
este considerată ca

In 1972. 
vea loc o 
toate că 
fiind a 20-a. ea este de fapt a 
17-a olimpiadă. Aceasta se ex
plică prin faptul că în timpul 
războaielor nu s-au mai des
fășurat jocuri olimpice, cu 
toate că numărarea perioade
lor de patru ani între aceste 
jocuri a continuat. Mai este 
interesant de amintit că grecii 
antici au organizat 293 olimpia
de fără întrerupere. Evocarea 
unor episoade mai puțin cu
noscute ale olimpiadelor antice 
se dovedește incontestabil in
stinctivă.

SIMBATA H IANUARIE

Emisiune in limba ger
mană.
Ritm, tinerețe, dans. 
Anotimpuri : Versuri tic 
Ion Filial, Mariana Du- 
milresm, Nina Cassian. 
Public italc.
1 81)1 dc. seri — Iui circ. 
Telejurnalul dc scară. 
Săptâmina internațio
nală.
Telc-cnciclopcdia. 
f-ilm serial : „Invadato
rii" (VIII).
Tclcdiverlisincnt. Dic
ționar muzical-disfrac- 
tiv : Litera
Telejurnalul 
Sport.
Interferențe, 
manțe pe 
poeți clasici

lirice : Ro- 
versuri dc 
romfini.

■

■

Pentru orice grec era o cinste 
să poală parii' ipa la jocurile 
olimpic: de aceea, adunările 
aici erau foarte mari. PrimuJ 
dintre suporterii despre caro 
s-a stabilit <â a murit in tribu
ne u fosl filozoful Thales din 
Milet, pe care virsta dc 90 de 
ani nu l-a împiedicat să vină 
la olimpiadă Dacă ne amin
tim că un i! dini re principiile 
filozofiei sale a fost acela că 
toiul provine din apă și se 
compune din ea, apare ca o i- 
ronie a sorții faptul că filozo
ful a murit de căldură și de 
sete la a 58-a olimpiadă, aceea 
• ■ re l-a consacrat pe Pit >gora 
și ca sportiv. Istoria nu ne spu- 

dacă Thales a murit ch ar 
timpul luptei lui Pitagora, 
care sg cunoștea.

că lupta este o artă și că o lo
vitură primită este dureroasă, 
dar că ea călește spiritul.

Întemeietorul legendar al 
jocuri olimpice este Hercule, 
caic trebuie considerat ca o 
întruchipare a curajului. Her
cule nu a fost numai un atlet 
ideal, ci un ideal al dezvoltării 
armonioase a omului. El este 
acela care, îl eliberează pe Pro- 
mttcu, el este acela care vrea 
să ia cu asalt Olimpul, el este 
campionul absolut al tuturor 
întrecerilor, el este singurul ca
pabil să-1 înlocuiască pe Atlas 
ținînd pe umeri întregul cer.

...Jocurile Olimpice au deve
nit, pe drept cuvînl, locul de 
concentrare, centrul dc atracție 
al întregii lumi eline, divizată 
de neînțelegerile dintre orașe ; 
în antichitate, în timpul olim
piadelor. se instaura pacea.

Sportul s-a născut de fapt în 
Sparta. Istoria oficială a jocu
rilor olimpice începe cu anul 
776 î.e.n.. cînd renumitul Licurg 
a organizat prima întrecere e- 
limpică ; alergarea pe distanța 
de 192.3 m. Aceeași dată este 
considerată și începutul calen-

darului olimpie, care măsoară 
1 417 zile, adică 4 ani.

Era suficient sâ se anunțe 
că se apropie timpul olimpiadei 
ca în Grecia să se instaureze 
pacea. O dală la patru ani, 
privirile și gîndurile tuturor 
grecilor, oriunde se aflau ci, se 
îndreptau spre locul tradițional 
al olimpiadelor. Fiecare cetă
țean liber, care nu comisese 
nici o infracțiune, avea dreptul 
să participe la jocuri. Specta
tor: putea f> însă și oamenii 
liberi și sclavii și străinii și 
copiii. Popularitatea jocurilor 
era extraordinar de mare, mai 
ales în perioada dintre cea 
de-a 40-a și a 90-a întîlnire 
sportivă olimpică. Incepînd cu 
a 84-a olimpiadă (anul 444 î.e.n.) 
concursul de arte a devenit o 
parte componentă a jocurilor. 
La olimpiade au participat He
rodot, Demostene, Socrate, Lu
cian și alte personalități ilus
tre ale Greciei antice. Cu toa
te acestea, istoria amintește că. 
sportivii se bucurau de o mai 
mare popularitate. în timpul 
olimpiadelor, decît filozofii.

NOTA

Doftoriceală

datei.

avut loc în anul 548

demonstrează că Pi- 
punca în aplicare

îndelungată

(Va mina)★
începea o zi lungă și dogori

toare, obișnuită pentru vara pe- 
loponcziacă. Soarele se ridica
se sus deasupra Ol im pul ui. Din 
templul lui Zeus apar zece ar
bitri îmbrăcați în haine purpu
rii. Ei trec pe lingă sfîntul ar
bore de măslin, plantat, potri
vit legendei, de însuși Hercule, 
și ocupă locurile de onoare.

Se dă un semn și apar doi 
alleți. începe proba cea mai 
pasionantă : lupta cu pumnii, 
învingătorul primește drept 
răsplată o ramură de palmier. 
In ultima zi a sărbătorilor o- 
limpice, care durau cinci zile, 
fruntea lui trebuia să fie încu
nunată cu o cunună împletită 
din rămurelele măslinului sfînt. 
Cine este acest învingător ? U- 
nul din arbitri anunță : ,.A în
vins Pilagora, fiul lui Mnesach 
din Samos*. Nu este o coinci
dență de nume. Marele mate
matician și gînditor, acela care 
după părerea lui Bertrand Rus
sell a jucat rolul cel mai im
portant în dezvoltarea spiritu
lui uman, a consacrat una din 
zilele anului sportului și. după 
cum spune legenda, a cîștigat 
titlul de campion olimpic la 
„box* la cea de-a 58-a olimpia
dă, care a
Le.n.

Aceasta 
tagora își
principiile : el a fost unul din
tre filozofii greci care au de
monstrat necesitatea acordării 
unei importanțe deosebite să
nătății fizice, arătând că ea es
te urmută de o deosebită robus
tețe psihică. Pitagora considera

Dacă ai un televizor defect 
evident că n-o să-1 ții doar ca 
ornament în casă. II iei și-l 
duci la un atelier de reparat 
televizoare să-1 doftoricească. 
A.șa a făcut și Petru Someșan 
din Uricani. Cum în localitate 
nu există un asemenea atelier, 
(credem că o să existe pînă la 
urmă), l-a dus la Lupeni la 
verificare. Tovarășul Nemeti. 
responsabilul atelierului, l-a 
luat în primire. Nu pe Petru, 
ci aparatul. I l-a dat înapoi 
pus la „punct". Că i-a făcut sau 
nu ceva. Petru Someșan n-are 
de unde să știe. Cert este însă 
faptul că televizorul n-a mers 
decît de la Lupeni la Uricani. 
atit cît l-a dus autobuzul.

S-a gîntlit atunci Petru So
meșan să-1 invite acasă pe res
ponsabilul atelierului. Acesta

i-a promis de patru ori la rind 
că va merge, însă n-a mai 
mers.

— Vino dumneata cu televi
zorul — i-a răspuns la a patra 
invitație.

— Și cînd să vin ?
Au convenit asupra

Dar, chiar cînd mergea cu te
levizorul. responsabilul se ur
case în autobuz pe motiv că 
pleacă pe teren. Intr-adevăr la 
atelier se afla un afiș pe care 
scria „Plecat pe teren*. Văzînd 
atîta tărăgăneală, Petru Some
șan se teme că televizorul va 
ieși din termenul de garanție 
înainte de a fi reparat. Oare 
de ce atâta tergiversare ? Poate 
cineva să explice și s-o înlătu
re ? Așteptăm.

Atrage atenția locatarilor de la blocurile turn să respecte cu strictețe instrucțiunile și regulile de protecție în ceea ce privește folosirea ascensoarelor, în scopul evitării accidentelor.
♦ Există cazuri cînd ascensorul nu e luminat și totuși se întrebuințează.♦* Se deschid ușile ascensorului înainte de oprire.Eventualele accidente se produc, îndeosebi, din următoarele cauze :♦ Se folosește ascensorul cu o încărcătură de peste 320 kg.Nu sînt închise toate ușile de la nivelele etajelor în timpul funcționării ascensorului; se deschid u- șile în mod abuziv.♦ Se apasă pe butonițl de comandă în timpul funcționării, ignorîn- du-se semnalele de manipulare în acest sens.

♦ Sînt cazuri cînd se deschid ușile de la nivele pe dinafară cu chei ce le posedă unii locatari în mod ilegal.Respectând regulile de funcționare ale ascensoarelor evitați eventualele accidente.Cei care dețin și întrebuințează chei pentru deschiderea ușilor ascensoarelor sînt pasibili de sanc-țiuni.
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Manifestări consacrate aniversării Erich HoneckerPartidului Muncitoresc PolonezW CHILE
în

Ședința Biroului Executiv 
al Prezidiului U. C. I.

SANTIAGO DE CHILE 7 — 
Corespondentul Agerpres, Eu
gen Top. transmite : Delegația 
Partidului Comunțst Român 
®»mpu9_fi din tovarljii Petre Lu
mi, mtînbru al Comitetului E- 
fecutiv al C.C. al P.C.R., și Teo
dor Coman, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Tulcea al P.C.R.. 
care patticipă la aniversarea 
iefniceStcnarului P.C. din Chile, 
și-a cohtinuat vizita în provin
cia Concepcion. Membrii dele
gației au vizitat mina Schwager 
una din cele mai mari exploa
tări ale întreprinderii naționale 
n cărbunelui. Oaspeții au fost 
salutați de conducătorii Comite
tului regional al P.C. din Chile, 
de directorul întreprinderii, Isi-

doro Carillo, membi 
al P.C.C,, dc membri ai condu
cerii administrative a localități
lor Coroner și Lota.

După cc s-a întreținut cu mi
nerii, tovarășul Petre Lupu lc-a 
urat succes, exprimtnd convin
gerea câ acest colectiv, condu
cerea întreprinderii, vor obține 
noi realizări în activitatea lor, 
adueîndu-și contribuția la reali 
zarea politicii Guvernului Uni
tății Populare.

In timpul 
Concepcion, 
fost însoțită 
te, membru 
Chile.

Vineri, delegația P.C.R. s-a 
reîntors la Santiago de Chile.

VARȘOVIA 7 (Agerpres). — 
După cum informează agenția 
PA P , in cadrul manifestărilor 
consacrata aniversării a 30 dc 
ani de ia crearea Partidului 
Muncitoresc Polonez, la Op<e 
a avut loc o întîlnire a Birou
lui de partid al Comitetului 
Voievodal Opolc al P.M.U.P. cu 
veteranii mișcării muncitorești

din această 
care a luai . 
cretar al C.C. al _____ .
Edward Gicrek. Cu acest prilej, 
tovarășul Gicrek a înmlnat or
dine și medalii unor veterani 
ai mișcării muncitorești, cărora 
le-a mulțumit pentru activita
tea plină dc devotament depu
să în slujba patriei.

zonă industrială, la 
parte și primul sc- 

P.M.U.P..

vizitei în provincia 
delegația P.C.R. a 
do Mario Benaven- 
nl C.C. al P.C. din

DIN ȚĂRILE
SOCIALISTE

MOSCOVA 7 (Agerpres). — A început construcția ora
șului academic de la Sverdlovsk. Intr-o zonă înverzită, din 
apropierea orașului, pe o suprafață dc 300 hectare, vor fi 
ridicate citcva zeci de instituie, laboratoare, baze experi
mentale. Clădirile laboratoarele vor ii amplasate astfel in
cit să poată fi utilizate in comun ca bază dc cercetare fie 
simultan dc citcva institute, fie separat dc fiecare dintre ele.

Centrul științific situat in orașul academic din Sverd
lovsk va coordona activitatea a peste 200 dc diferite insti
tuții științifice care funcționează azi m Ural.

PEKIN 7 (Agerpres). — Colectivul de muncă al unită
ților petroliere din zona Tachin a îndeplinit, cu cinci zile 
înainte de termen, sarcinile dc plan la producția dc țiței pe 
anul 1971. Producția globală a fost cu 20 la sulă mai mare 
față dc cea realizată in 1970. Sarcinile de plan la prelucra
rea țițeiului au fost îndeplinite cu 13 zile mai devreme, iar 
producția la unele produse a sporit cu peste 20 la sută în 
comparație cu anul precedent.

BERLIN 7 (Agerpres). — In 1971 în RD. Germană au 
fost efectuate importante lucrări in domeniul ameliorărilor 
funciare. In țară au fost realizate desecări pe 107 000 hec
tare și au fost irigate 47 000 de hectare. In felul acesta, pla
nul anual de îmbunătățiri funciare a fost îndeplinit în to
talitatea sa.

Lucrări deosebite în respectivul domeniu au realizat 
agricultorii din regiunea Brandenburg, care au construit un 
dig lung dc 13 kilometri pentru apărarea terenurilor de inun
dațiile provocate de rîul Hafel, afluent al Elbei.

BUDAPESTA 7 (Agerpres). — In 1972, industria du
mică ungară va cunoaște o puternică dezvoltare. După cum 
informează agenția M.T.I., producția acestei ramuri va spori 
ci) 11,9 la sută, contribuind, printre altele, la procesul de 
modernizare a agriculturii. Astfel, potrivit planului pe anul 
în curs, vor fi produse 414 000 tone de azot și 197 000 tone 
îngrășăminte fosfatice. Printre obiectivele importante care 
urmează a fi date în exploatare în 1972 sc numără uzina 
de sulfați din cadrul Combinatului chimic de pc Tisa, cu 
o capacitate anuală de 200 000 tone. In același timp, industria 
chimică va mai livra agriculturii cu 40 la sută mai multe 
ierbicide.
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Declarația primului ministru
al Italiei, E. Colombo

ROMA 7 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Italiei, Emilio 
Colombo, a relevat, într-o con
vorbire cu corespondentul din 
Roma al ziarului .Pravda4, că 
„guvernul italian și-a declarat, 
printre primele din Europa, ati
tudinea pozitivă față de ideea 
țonvocării conferinței general- 
europene de securitate4. Acum, 
olnd pregătirea acestei întruniri 
întră în faza practică, sînt- ne
cesare acțiuni active, concrete. 
Acesta este, în cele din urmă, 
Sensul declarațiilor făcute de 
numeroși reprezentanți ai unor 
cercuri politice și de afaceri 
italiene, a arătat premierul Co
lombo.

Giancarlo Pajetta, membru al 
Direcțiunii și al Biroului Poli
tic al P.C.I., a subliniat că nu 
trebuie tergiversată fixarea da
tei pentru convocarea conferin
ței. ..Conferința general-euro- 
peană în problemele securității 
și colaborării, cu participarea 
tuturor statelor continentului 
nostru, poate și trebuie să aibă 
loc în anul 1972. Pronunțîndu- 
ne în favoarea începerii cît mai 
neîntîrziate a tratativelor mul
tilaterale ce trebuie să fie în
cununate prin convocarea con
ferinței, noi credem că expri
măm opinia nu numai a parti
dului nostru, ci și a celor mai 
largi pături ale opiniei publice1-, 
a declarat Giancarlo Pajetta.

încheierea conferinței 
miniștrilor de externe
ai Algeriei, Marocului 

și Mauritaniei
ALGER 7 (Agerpres). — A 

luat sfîrșil conferința miniștri
lor de externe ai Algeriei, Ma
rocului și Mauritaniei.

Intr-un comunicat dat publi
cității se arată că participanții 
la întîlnire — .Abdelaziz Boute- 
flika, Abdellatif Filali și Ould 
Mouknass — au convenit asu
pra convocării la Rabat, în lu
na martie a.c.. a unei noi întîl- 
niri la nivel înalt a șefilor de 
stat ai celor trei țări (ultima 
întîlnire a președinților Houari 
Boumediene, Mokhtar Ould 
Daddah și regele Hassan a a- 
vut loc în septembrie 1970, în 
localitatea Nouadhibou din 
Mauritania).

Comunicatul relevă că mi
niștrii dc externe au examinat, 
timp dc trei zile, probleme pri
vind dezvoltarea cooperării e- 
conomice între țările lor, pre
cum și situația din Sahara spa
niolă, teritoriu aflat sub ad
ministrația guvernului de la 
Madrid. Comunicatul precizea
ză că miniștrii de externe ai 
celor trei țări au căzut de a-

cord să prezinte șefilor lor 
stat un nou program dc acți
une cu privire la decoloniza
rea Saharei spaniole.

După cum sc știe, Spania se 
angajase, pe baza rezoluției 
O.N.U. din 1969. să organizeze 
în acest teritoriu, în luna febru
arie 1971, un referendum 
în urma căruia era prevăzut să 
fie desemnată o adunare gene
rală. Datorită mișcărilor de ma
să organizate în teritoriu în fa
voarea independenței sale, sol
date cu incidente între popu
lația din Rio de Oro și trupele 
coloniale spaniole, guvernai de 
la Madrid a amînat punerea în 
practică a acestei hotărîi i.

Problema Saharei spaniole a 
revenit în atenție cu prilejul 
recentei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., cînd miniș
trii do externe ai Algeriei, Ma
rocului și Mauritaniei au ho- 
tărît să acorde Spaniei un nou 
termen. pînă. în septembrie 
1972, pentru organizarea 
ferendumului.

de

BERLIN 7 (Agerpres). — 
fienția A.D.N. informează 
Erich Honecker, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., s-a Întîlnit 
cu militarii unei garnizoane din 
districtul Rostock. In cuvîntarea 
rostită cu acest prilej, Erich 
Honecker a relevat : Noi vom 
merge, pas cu pas, Înainte, pe 
linia trasată de al VIII-len Con
gres al P.S.U.G. în construirea 
societății socialiste în republi
ca noastră. 1972 va fi anul unei 
activități ample, concrete și pli
ne dc răspundere a întregului 
popor.

Rcferindu-sc In unele aspecte 
ale situației internaționale, pri
mul secretar al C.C. al P.S.U.G. 
a subliniat că datorită politicii 
consecvente, inițiativelor țărilor 
socialiste, printre care și R. D. 
Germană, s-a reușit, să sc ob-

țină progrese importante In a- 
Bigurarcii păcii în Europa. A- 
mintlnd de tratatele, acordurile 
și convențiile încheiate dc 
U.R.S.S., R. P. Polonă și R D. 
Germană cu R. F. a Germanici, 
vorbitorul a relevat Importanța 
faptului că problemele dc in
teres reciproc pot fl rezolvate 
numai pe calea tratativelor. E. 
Honecker a reafirmat că poli
tica țării sale este orientată în 
direcția dc a stabili, și cu 
R.F.G., la fel ca cil toate cele
lalte state, relații normale, așa 
cum se obișnuiește între slate 
suverane, independente unele de 
altele.

Vorbitorul a expus apoi sar
cinile ce revin armatei R.D.G. 
pentru sporirea capacității ci dc 
apărare.

BELGRAD 7 (Agerpres). — 
După cum informează agenția 
Taniug, la Belgrad a avut loc 
o ședință a Biroului Executiv al 
Prezidiului U.C.l consacrată 
activității Uniunii Comuniștilor 
în vederea realizării hotărîrilor 
celei de-a 21-a ședințe a Pre
zidiului U.C.l. Cil acest prilej — 
menționează agenția — a fost 
subliniat faptul că activitatea 
politico-ideologlcă a Uniunii 
Comuniștilor și măsurile cc sc 
întreprind au întărit frăția șl 
unitatea oamenilor muncii și 
au sporit încrederea lor 
U.C.l. și în capacitatea sa dc 
acțiune. Toate acestea, s-a rele
vat la ședință, contribuie la o 
situație politică mal favorabilă 
în țară. Biroul Executiv a atras 
atenția asupra necesității con
tinuării activității politico-ideo- 
loglce șl luptei împotriva tutu
ror forțelor și tendințelor ce 
se opun autoconducerii, îndeo
sebi împotriva naționalismului 
și șovinismului.

Biroul Executiv a apreciat câ 
Uniunea Comuniștilor și-a do
vedit capacitatea dc a rezolva, 
în mod democratic și în cadrul 
instituțiilor bazate pc autocon- 
ducere, complexele probleme 
sociale.

La ședința Biroului Executiv

s-a arătat, totodată, că in ca
drul pregătirilor pentru a li-a 
conferință a U.C.L, în organiza
țiile și în rîndul cadrelor de 
conducere ale Uniuni! Comu
niștilor au fost ridicate nume
roase probleme polItlco-ldcolo- 
glce Importante, precum și ob
servații critico la adresa activi
tății. Uniunii Comuniștilor și a 
organelor salo, care trebuie fi
nalizate cu seriozitate. S-a ho
tărî!, de asemenea, să se facă 
o analiză mai aprofundată și 
multilaterală în legătură cu 
cauzele care au dus la situa
ția din țară — situație analiza
tă la a 21-a ședință a Prezidiu
lui U.C.T. Biroul Executiv a 
subliniat faptul că. în situația 
actuală, sînt necesare și posibi
le urgentarea soluționării pro
blemelor economice șl sociale 
deschise, precum șl lupta con
secventă pentru realizarea mă
surilor dc poltitlcă economică 
curentă în vederea stabilizării 
economiei.

La ședință au fost examina
te, de asemenea, principalele 
poziții cu privire la situația c- 
conomică șl sarcinile U.C.L, 
caro vor forma baza pentru c- 
laborarea concluziilor celei de-a 
Il-aPrima rundă de convorbiriîntre președintele S.U.A.și premierul japonez

WASHINGTON 7 (Agerpres). 
— Prima rundă de convorbiri 
purtate la reședința preziden
țială de Ia San Clemente între 
președintei^ S.U.A., Richard 
Nixon, și primul ministru ja
ponez, Eisaku Sato, a fost a- 
preciată de ambele părți ca 
„sinceră și deschisă". Purtăto
rul de cuvin t al Casei Albe a 
precizat că cei doi oameni do 
stat au discutat, printre altele, 
despVe relațiile lor cu Europa 
occidentală și despre probleme
le comerciale care se pun între 
cele două țări.

Concomitent cu discuțiile, 
purtate între președintele Nixon 
și primul ministru Sato,

desfășurat convorbiri între mi
niștrii americani ai finanțelor 
și comerțului, John Connally 
și Maurice Stans, și omologii 
lor japonezi, Mikio Mizuta și 
Kakuci Tanaka. După cum ob
servă corespondenții agențiilor 
internaționale de presă, aceste 
convorbiri nu au dus însă la 
rezultatele dorite. Miniștrii ja
ponezi au continuat să refuze 
Statelor Unite concesiile comer
ciale pe care acestea le ccr ca 
o compensație la devalorizarea 
dolarului. Japonezii au decla
rat fără echivoc că nu vor ac
cepta dccît concesii reciproce, 
în măsura în care S.U.A. vor 
renunța la practicile care pre
judiciază exporturile japoneze.

Convorbirile continuă.

R. P. BULGARIA : In cu- 
rînd, Școala Superioară dc 
Științe Economice din Varna, 
va celebra 50 de ani de la 
înființare, timp în caro au 
studiat aici, peste 12 000 de 
tineri.

In foto : Elevi din anul al 
2-lea în timpul unei ore de 
chimie.

CONGRESUL P.C.
LIBANEZ

Ultimele știri sportive
LONDRA. — Ti nărui mare 

maestru sovietic Anatoli Karpov 
lontinuă să se afirme in tur
neul internațional dc șah de la 
Hastings. Invingindu-1 in runda 
a 8-a pe englezul Franklin, A- 
natoli Karpov a obținut cea 
de-a doua victorie consecutivă 
și se menține lider in clasa
ment cu 7 puncte. II urmează 
Korcinoi (U.R.S.S.) cu 5 puncte 
(1), Unzicker (R. F. a Germa
nici). — 5 puncte, Gligorici (Iu
goslavia), Byrne (S.U.A.) — 4,5 
puncte, Andersson (Suedia) — 4 
puncte (1). Kurajița (Iugosla
via) — 4 puncte, Najdorf (Ar
gentina), Pfleger (R. F. a Ger
maniei) — 3,5 puncte etc. Maes
trul român Victor Ciociltea o- 
cupă locul 11 cu 3 puncte.

In runda a 8-a, Ciociltea (cu 
piesele negre) a remizat in 25 de 
mutări cu Peter Markland (An
glia), rezultat consemnat și in 
partida întreruptă in runda a 
7-a cu marele maestru sovietic 
Viktor Korcinoi.

7—G dc Bartlett7—5, 6—4, 
(Australia).

In proba feminină a 
registrată o surpriză : cunoscuta 
jucătoare franceză Gail Chan- 
freau a pierdut cu 0—G, 
intilnirea 
tenismană 
Young.

fost in-

3—G 
susținută cu tînăra 

australiană Jenny

★

La 12 ianuarieMADRID.
se va desfășura la Madrid in
tilnirea internațională amicală 
de fotbal dintre selecționatele 
Spaniei și Ungariei.

★

★

BRUXELLES. — La Bru
xelles un „ordinator** a stabi
lit clasamentul celor mai buni 
cicliști ai tuturor timpurilor. 
Primul loc a revenit francezu
lui Anquetil, care a totalizat 
480 puncte, urmat de belgia
nul Merckx — 420 puncte șl 
dc regretatul ciclist italian 
Fausto Coppi cu 330 puncte.

tr-un alt meci, echipa Franței 
a întrecut cu scorul de 1—0 
(0—0) formația Spaniei.

★

MUNGHEN. — Continuindu-și 
turneul in R. F. a Germanici, 
selecționatele de tenis dc masă 
ale R. P. Chineze au evoluat 
la Wolfsburg în compania re
prezentativelor vest-germanc.

La masculin, victoria a re
venit jucătorilor din R. P. Chi
neză cu scorul de 5—1.

Intilnirea dintre echipele fe
minine s-a încheiat cu scorul 
de 5—3 in favoarea sportivelor 
vest-germane.

★

MELBOURNE. Turneul in
ternational de tenis de la Syd
ney a continuat cu disputarea 
partidelor din turul trei al pro
belor de simplu.

In concursul masculin, jucă
torul sovietic Aleksandr Metre- 
veli l-a învins in trei seturi cu 
0—1, 6—3, 6—0 pe australia
nul McDonald, iar francezul Pa
trice Dominguez, a dispus cu

★

LAS PALMAS. — Peste 20 000 
de spectatori au urmărit parti
dele disputate în ziua a doua 
a turneului internațional de fot
bal (rezervat echipelor de ju
niori) de la Las Palmas. In pri
mul joc s-au întîlnit selecțio
natele Olandei și Austriei, vic
toria revenind cu scorul dc 2—1 
(1—0) fotbaliștilor olandezi. In-

BELGRAD. — Proba mascu
lină de slalom special, dispu
tată la Kranjska Gora (Iugo
slavia) în cadrul „Cupei Euro
pei" Ia schi, a fost cîștigată dc 
sportivul polonez Andrej Bachle- 
da. învingătorul a totalizat în 
cele două manșe (prima a 
08 de porți, iar cea dc a 
61) timpul de lll”22/100, 
urmat de francezul Alain 
— lll”G2/100, americanul 
Chaffee — 112'*35/100, italianul 
Eberardo Schmalzl — 112"64/100 
etc. Schiorii români. Dan Cris- 
lea și Virgil Brenci au ocupat 
locurile 15 (cu 118“05/100) și res
pectiv 33 (cu 125”65/100).

La startul cursei s-au aliniat 
concurent'i din 20 de țări.

avut

Penz 
Kick

BEIRUT 7 (Agerpres). — La 
Beirut s-au deschis, vineri, lu
crările celui de-al III-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Libanez.

Sînt examinate activitatea 
desfășurată de Comitetul Cen
tral în perioada de după cel 
de-al Il-lea Congres din iulie 
1968, modificări la statutul 
partidului, proiectul de înfăptu
ire a reformei agrare ; Congre
sul va alege noile organe con
ducătoare ale partidului.

La lucrări participă delegați 
din toate regiunile țării, pre
cum și invitați ai unor partide 
comuniste și muncitorești, parti
de progresiste și mișcări de e- 
liberare.

Din partea Partidului Comu
nist Român participă o dele
gație formată din tovarășii Mi
hai Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Vasile Ma
rin, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean Ialomița al P.C.R.

După cuvîntarea de deschide
re rostită de Mustafa Ariss, 
vechi militant al mișcării co
muniste și muncitorești libane
ze, Nikola Șaoui, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Co
munist Libanez, a prezentat 
raportul Comitetului Central.

Lucrările Congresului conti
nuă.

PRIMUL MINISTRU
NORVEGIEI, IN FRANȚA

a Norvegiei, în perspectiva a- 
derării acestei țări la C.E.E. De 
asemenea, Trygve Brattelî a 
exprimat dorința guvernului 
norvegian de a se acorda o a- 
numită protecție, în cadrul 
Pieței comune, produselor in
dustriale norvegiene.

Dar, după cum precizează a- 
genția France Presse, convorbi
rile asupra negocierilor de a- 
derare a Norvegiei la C.E.E. 
(neîncheiate încă, spre deosebi
re de cele ale celorlalte trei 
țări candidate) s-au purtat în- 
tr-o manieră generală, detaliile 
problemelor în suspensie ur- 
mînd a fi analizate în cadrul 
reuniunii miniștrilor de exter
ne ai Pieței comune, la 10 ia
nuarie, la Bruxelles.

PARIS 
mul ministru 
Trygve Brattelî, care efectuea
ză un turneu prin mai mul<te 
capitale vest-europene. a avut, 
joi, convorbiri cu președintele 
Franței, Georges Pompidou, cu 
primul ministru Chaban-Del- 
mas și cu ministrul de externe. 
Maurice Schumann.

Principala problemă, pe care 
șeful guvernului de la Oslo a 
evocat-o în cadrul convorbirilor 
avute cu omologul său fran
cez și care constituie, de altfel, 
rațiunea acestui turneu prin 
capitalele „celor șase", a fost 
aceea a situației produselor 
norvegiene de pescuit și a limi
tei Și regimului activităților de 
pescuit în regiunea do coastă

7 (Agerpres). — Pri- 
al Norvegiei,

< SANTIAGO DE CHILE 
7 (Agerpres). — Inaugurînd 
lucrările celui de-al XI-lea 
Congres latino-amerlcan pen
tru chimic, găzduit dc Chile, 
președintele Salvador Allen
de a relevat că „guvernul 
chilian pune pe primul plan 
sarcina dezvoltării forțelor 
productive, pe bază planifi
cată. în scopul soluționării 
problemelor sociale și a li
chidării dependenței econo
mice a țării". E bine să rea
mintim, a spus președintele 
chilian, că pînă acum sectoa
rele noastre productive au 
fost orientate spre exterior. 
Am importat știință și teh
nologie, uneori învechite. fă
ră ca realitatea noastră să 
exercite o influență destul de 
puternică în vederea dezvol
tării propriei tehnologii. Fă
ră a diminua rolul asistenței 
tehnice și științifice, a spus 
Allende, apreciem că esen
țialul îl constituie strădania 
națională care trebuie să a- 
sigure rezolvarea propriilor 
noastre probleme.

Conferințe a U.C.T.

Președintele Richard 
Nixon a făcut cunoscută în 
mod oficial, vineri, hotărîrea sa 
de a-și depune candidatura 
pentru alegerile din luna no
iembrie a.c., în vederea reîn
noirii mandatului său de pre
ședinte al S.U.A. El se va pre
zenta în calitate dc candidat 
republican în toate alegcrilo 
preliminare, dintre care prima 
urmează să aibă loc la 7 mar
tie. în New Hampshire.

Mesajul lui Khieu 
luptătorilor din forțele de eliberare

Samphan adresat

națională din
PEKIN 7 (Agerpres). — Khieu 

Samphan, vicepremier al Gu
vernului Regal de Uniune Na
țională al Cambodgiei, minis
trul apărării și comandant șef 
al forțelor armate de elibera-

WASHINGTON 7 (Ager
pres). — Agenția Associa
ted Press transmite că din- 
tr-o statistică întocmită, la 
cererea Congresului, de Mi
nisterul Apărării al S.U.A, 
rezultă că un număr de 993 
foști ofițeri superiori și 108 
foști înalți funcționari civili 
ai acestui minister s-au an
gajat, în ultimii trei ani, în 
diferite sectoare ale indus
triei americane care au con
tracte cu Pentagonul. In a- 
ceeași perioadă, un număr de 
232 foști conducători din a- 
ceste sectoare industriale au 
acceptat funcții în Ministerul 
Apărării al S.U.A.

Statistica — menționează 
agenția americană — pune 
în evidență ceea ce o serie 
de critici, provenite din rîn
dul Congresului, au descris 
ca o practică reprobabilă — 
împrumutarea reciprocă a spe
cialiștilor în complexul mi- 
litaro-industrial. Pînă în pre
zent, precizează Associated 
Press, era imposibil de sta
bilit cîți foști ofițeri au pre
luat funcții importante in 
cadrul firmelor care au 
contracte cu Pentagonul. 
Dar, în baza unei noi legi, 
Pentagonului i se cere anual 
să pună la dispoziția Con
gresului o listă cu compani
ile în care acești foști ofițeri 
lucrează și să specifice natu
ra activității lor. Cererea se 
aplică numai la ofițerii în re
tragere care lucrează în com
panii ce au negociat sau în
cheiat contracte în valoare de 
peste 10 milioane de dolari în 
cursul anului în care ofițerii 
au părăsit serviciul militar4, 
arată Associated Press.

In ultimii ani, îndeosebi, o 
serie de congresmeni au pre
zentat date din care rezultă 
că legăturile strips© dintre 
Pentagon și o serie de firme 
specializate in producția mi
litară constituie sursa în
cheierii unor contracte one
roase, favorizante pentru fur
nizori, a escaladării prețuri
lor contractuale inițiale și 
risipirii unor fonduri uriașe.

Cambodgia
re națională ale poporului cam
bodgian, a adresat un călduros 
mesaj luptătorilor din for(eie 
de eliberare națională,‘felicitîn- 
du-i pentru victoriile dobîndite 
în luptă. Ei au reușit, se arată 
în mesaj, să scoată din luptă 
4 000 de militari inamici, pe 
fronturile dc la nord și vest 
de Pnom Penii, în perioada oc
tombrie—decembrie 1971. In 
mesaj se arată i „Aceste victo
rii au constituit un stimulent 
pentru lupta întregului popor 
cambodgian, frînînd planurile 
agresive ale inamicului din 
timpul sezonului uscat și au 
contribuit ia apărarea, consoli
darea și extinderea zonelor eli
berate".

Khieu Samphan a adresat 
forțelor armate de eliberare 
națională chemarea de a do- 
bîndi noi victorii, do a da noi 
lovituri forțelor inamice intra
te în panică, în vederea elibe
rării unor zone cît mai întinse 
din teritoriul național, pe calea 
scoaterii din luptă a unui nu
măr cît mai mare de militari 
inamici și prin tăierea căilor 
de aprovizionare ale acestora.

In mesaj se subliniază câ în 
prezent, cînd grupul Lon Noi 
de la Pnom Penh suferă noi 
Infringed pe cîmpurile de luptă 
și trece prin crize tot mai a- 
dînci în domeniul politic, luptă
torii forțelor de eliberare na
țională trebuie să-și intensifi
ce activitatea în domeniile mi
litar, politic și economic pentru 
a obține victorii tot mai mari.

Berlinul
♦--------

occidental

„1971
an al

vîolenteî“
BERLINUL OCCIDENTAL

0 O surpare produsă intr-u- 
na din galeriile minei -Maria 
Luisa" din Asturia s-a soldat 
cu moartea a cinci mineri, alți 
trei muncitori aflîndu-Se în 
subteran cu șanse minime de a 
fi salvați in condițiile în care 
în galeria invadată 
prezintă pericol dc 
produc intermitent 
șiri de straiuri

de gaze ce 
explozie sc 
noi prăbu-

@ Agenția A.C.T.C. relatea
ză că, în ultimele zile, trupe’o 
regimului de la Seul și-au in
tensificat provocările armate în 
zona demilitarizată, deschizând 
în repetate rînduri focul cu 
armament automat greu asupra 
părții de nord a acestei zone. 
După cum subliniază agenția, 
au fost adresate autorităților 
de la Seul avertismente serioa
se în legătură cu aceste provo
cări.

® După cum anunță agenția 
M.T.I., în localitatea Hajduszo- 
boszlo, în urma ciocnirii unui 
camion cu un microbuz de pa
sageri, șapte persoane și-au 
pierdut viața, iar alte două au 
fost rănite. Agenția precizează 
că a fost deschisă o anchetă 
pentru a se stabili cauzele ac
cidentului.

• Doi muncitori au murit iar 
alți 11 se află în stare gravă 
în urma otrăvirii cu gaze no
cive în timpul programului de 
lucru Ia uzinele siderurgice din 
localitatea italiană Taranto. In 
semn de protest împotriva ne- 
respectării de către administra
ție a normelor de protectie a 
muncii, metalurgîștii întreprin
derii au întrerupt lucrul.

Președintele guvernului 
cehoslovac, L. Strougal, l-a pri
mit pe N. K. Baibakov, vice
președinte al Consiliului da 
Miniștri al U.R.S.S., președ:n- 
tele Comitetului de Stat al 
Planificării. După cum relatea
ză agenția C.T.K., au fost exa
minate probleme ale dezvoltă
rii relațiilor economice între 
cele două țări.

In cursul vizitei. N.K. Baiba
kov a fost primit, la Ilradul din 
Praga, de către Lud vi k Svobo
da, președintele Republicii So
cialiste Cehoslovace.

7 
(Agerpres). — Sub titlul „1971 
— an al violenței", ziarul vest- 
berlinez „Bildt" arată că, în a- 
nul care s-a încheiat, numărul 
de omucideri, spargeri, jafuri, 
trafic de stupefiante și alte în
călcări aie legii au luat în 
Berlinul occidental proporții 
fără precedent.

Referlndu-se la datele pre
zentate la o conferință de pre
să de șeful poliției vest-berll- 
neze, Hubner, ziarul informea
ză că în anul 1971 s-au în
registrat în medie, zilnic cîte 
1 000 apeluri adresate poliției 
de către victime, ceea ce a dus 
la un total anual care a depășit 
cu 21000 de reclamații pe cel 
din 1970, I

@ Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a de
clarat joi, în cadrul unei con
ferințe de presă, că a primit 
un raport privind efortKrile 
Națiunilor Unite în vederea so
luționării aspectelor umanitare 
ale conflictului indo-pakistauez. 
El a precizat că reprezentan
tul său special, Vittorio Wins- 
peare-Guicciardi, desfășoară |a 
fața locului ..o activitate pozi
tivă, ocupindu-se de aceste as
pecte".

• Guvernul Liberiei și-a 
prezentat demisia, anunță zia
rul „Liberian Star4. In urmă
toarele zile, președintele W. 
Tolbert va anunța componența 
noului guvern. Pe de altă par
te, presa liberiană informează 
că șeful statului a semnat na 
decret privind organizarea, la 
4 aprilie 1972, de alegeri pentru 
desemnarea vicepreședintelui 
țării.

In Suedia a fost inregis- 
o nouă creștere a prețu
ia alimente. In primele 

nivelul 
a-

trată 
rilor 
zile ale lui ianuarie 
prețurilor de vinzare cu
mănuntul la aceste produse u 
crescut în medie cu 2,3—3 ia 
sută.
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