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Intr-un permanent proces de Ședința Biroului executiv
redescoperire și de afirmare

PERSONALITATEA OMULUI
Răspintia dintre un an și altul prilejuiește' 

mai mult decît oricând trecerea in revistă a dru
mului parcurs, rememorarea evenimentelor sem
nificative ce s-au incrustat in cronica de viață 
și de muncă a oamenilor, bilanțul izbinz.ilor și 
a unor succese vremelnice precum și scrutarea 
drumului, a orizonturilor ce se deschid in față, 
a meterezelor pc care, in ascensiunea lor. oa
menii vor să le cucerească. Adunările de dări 
de scamă ce-au avut loc in organizațiile de 
partid in ultimul trimestru al anului trecut au 
reprezentat tocmai un asemenea moment dc 
analiză responsabilă a întregii activități desfă
șurate dc comuniști in anul 1971 și dc prefi
gurare a unor obiective și sarcini precise pentru 
anul pc care dc curind l-am inaugurat.

Firește, multilaterală și vastă, viața organi
zațiilor de partid înmănunchează un timp neli
mitat, un evantai de probleme — economice, 
politico-idcologicc, sociale. cultural-educative. 
Fără a ne propune să amintim in ordinea cro
nologică a importanței lor diversele preocupări 
ce se înscriu — sau ar trebui să fie înscrise 
— pc agenda de lucru a fiecărei organizații am 
vrea să reamintim faptul, atit de pregnant re
liefat in recentele documente privind îmbună
tățirea muncii dc educare comunistă a oameni
lor muncii, că prin destinatarul pe care-1 are 
munca <lc partid, indiferent la ce domenii sc

referă, se realizează prin oameni, prin interme
diul și cu participarea lor conștientă, nemijlo
cită. activă.

Ne-am prefațat cu aceste reflecții însemnările 
nu pentru că ne-am propune să ne referim la 
desfășurarea propriu-zisă a adunărilor generale 
la care am participat, conscmnind in mod cro
nologic intervențiile vorbitorilor, cu punctele 
lor dc vedere, cu atitudinea pe care au adop
tat-o, cu criticilc și sugestiile pc care le-au for
mulat. Altceva ne-a reținut in mod deosebit 
atenția. A devenit vizibilă o anumită manieră 
a unora dc a înțelege și trata lucrurile. Ei spun 
că prezintă un materia] concret, inspirat din 
viața și realitățile colectivului, atunci cînd în
carcă aceste materiale cu cit mai multe exem
ple cind citează cit mai multe nume de oameni.

Intenția este intr-un fel lăudabilă pînă la 
modul cum este ca împlinită. Căutind să nu le 
.scape" nenominalizat nici un om. străduindu-se 
să-l citeze intr-un fel sau altul pe fiecare, au
torii unor asemenea materiale se lasă adesea 
copleșiți dc aspectul cantitativ al lucrurilor în 
dauna celui calitativ, al efectului maxim educa
tiv. moral, stimulativ. Așa se ajunge ca unele

La Petroșani, a avut loc 
ieri ședința lărgită a Birou
lui executiv al Consiliului 
municipal al F.U.S. la care 
au participat membrii biro
ului, reprezentanți ai unor 
organizații de masă, obștești 
șî profesionale, conducători 
ai unor instituții, secretarii 
consiliilor orășenești și 
munale ai Frontului Unită
ții Socialiste.

C'u acest prilej, s-a anali
zat modul in care s-a preocu
pat Consiliul municipal al 
F.U.S. de mobilizarea cetă
țenilor la acțiunile de gospo
dărire și înfrumusețare a lo
calităților, precum și modul 
de rezolvare a scrisorilor și 
sesizărilor oamenilor muncii, gospodărire și înfrumuseța- 
Informarea prezentată de to- re a municipiului.

co-

varășul Traian Blaj, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
popular municipal, membru 
al Biroului executiv al F.U.S. 
s-a referit pe larg la proble
mele puse in dezbatere.

Tovarășul Clement Ncgruț. 
prim-secrctar al Comitetului 
municipal de partid, prima
rul municipiului Petroșani 
și președintele Biroului exe
cutiv al Consiliului munici
pal al F.U.S., a prezentat 
planul de activitate pe se
mestrul I 1972. In cadrul dez
baterilor purtate pe margi
nea problemelor înscrise la 
ordinea de zi s-au făcut nu
meroase propuneri pentru 
îmbunătățirea activității de

aistrul Ion Marcu, de 
pe Șantierul de cons- 

ii Lupani al 
>cupă din 1966 de 
'dificlilor. Pentru 

I, faptul ca atare nu-i ceva 
ii din comun, L-am auzit 
rbind, am urmărit zidarii 
pe palierul I și 2. Sfnfem 

intr-un apartament cu 3 ca
mere, o viitoare locuință. 
Maistrul îmi deslăinuie: „E 
o construcție trainică, co- fort 
3, cu i. 2 ți ■; carnete de a- 
partament... Prefabricatele 
■■int de hi noi, din Vale, do 
Ia poligonul Livezeni... De 
cind aint șef dc lot. < am 500 
de apartamente am dat In fo
losința, o școală, un complex 
la flrlcani, 0 centrală termi
că.. "

Pe palier se lucrează de 
zor. Prin mirosul de fum, so
bele nu-i iartă pa zidarii ca
re tăncuiOSC și... md opresc 
la ei. Să ai 37 de ani și să 
fii zidar, in același șantier dc 
21 dc ani șî să spui „am pus 
cărămida de început a noilor 
cartiere dc locuințe" — iată 
cartea de vizită cu care se 
mindrește Ștefan Dodoc. E 
pufin spus; .a crescut* oda
tă cu noile clădiri; el a par
ticipat la ridicarea a peste 
35 blocuri, și poate tot pe a- 
tftea construct ii auxiliare.

— E greu nene Dodoc ?
Omul îndesat, o față nea

gră, bătucita de rintul sche
lelor, cu mina înfiptă in mi
nerul mistriei, zimbește : 
„Nu. Cel puțin, acum cind 
mai sînt „tinăr" construc
tor, care se apropie de 40 de 
ani, „e mult, e puțin ?“ — nu 
știu, pentru mine tot aia-i... 
Și uite de ce : sînt de pe 
lingă Alba și m-am califi
cat din primele zile aici, la 
locul de muncă... Am lucrat 
cu mii. auziți, cu mii de oa
meni, dar ca un făcut, eu nu 
m-am mișcat d-aici..." Nu ui
tă de mistrie. Peretele capă
tă o altă față, un alt luciu, 
cimentul și varul se întinde 
sub asprimea metalului, ca
pătă o nouă valență... Și 
tot el: „La școala de peste

drum, acolo au să învețe și 
copiii mei, că am doi, băia
tul care îmi poartă numele, 
și o fetiță, am lucrat cu tra
gere de inimi, știam efi e 
și pentru ei... Și ce lucrare t 
ieșit, mamă ! La blocul asta
— aș dori slf-1 gătăm pînă 
la începutul lui februarie
— nu știu ce fac șefii, nu 
s-au montat fried ușile. și. noi 
sinlem aproape gata, or să 
rămînă spaleții netencuiți... 
Ne mai încurcă și flambările, 
cioplim, cioplim... Mă gindesc

FAUK
ce s-ar inltmpla dacă ar fa
mine pereții strîmbi și s-ar 
mufa aici rîțiia dintre cei 
care știu eu..."

A tăcut. Nu știu de ce, dar 
sudarea prefabricatelor a lă
sat praguri la încheieturi, 
flambările, ieșindurile de be
ton. sint destul de vizibile, 
urmare a neatenției la mon
tajul plăcilor prefabricate, 
bucăți de scinduri. râmase la 
îmbinări și colțuri, dau de 
furcă echipelor de zidari, ca
re consumă timp prețios pen
tru înlăturarea lor. Numai in
tr-un apartament cu 3 came
re, echipa lui Ștefan Dodoc 
și-a irosit 16 ore doar cu 
„cioplitul* : de necrezut, dar 
așa este... Și, totuși, bine orga
nizați, plasați după pricepe
re, oamenii echipei nu se 
lasă. Sabin Munteanu, sera- 
listul echipei, e intr-a IX-a 
la liceul din Lupeni, termi
nase de finisat un apartament 
de „colț*, cum zicea eL „Ide
alul ? Adică ce îmi doresc eu,

la 17 ani, că atita am ? Anul 
trecut, am terminat profesio
nala, dar n-o să md opresc 
aici...' E lîndr, neastirnpd- 
rat, parcă nu-i vine sd stea 
locului. ....îmi place meseria 
asta, nu pentru ci aș cîștign 
mai bine, ci pentru că md 
simt, tn pas cu vremea...*

Așa spun și zidarii Ion 
Sandul, Eugen Ținea, Con
stantin 
mul, m 
tă nu glumă ! Și totuși. în 
șantierul- ăsta nu există o 
unitate de vlrstă. Nu știu ci
ne spunea că etatea oameni
lor de pe șantiere n-are decît 
o dimensiune: tinerețea. Și 
nu-i o simplă figură de stil... 
Ștefan Dodoc, îmi argumen
ta : „La noi in șantier, și 
chiar in lot, poți vedea mereu 
oameni între 40-45 de ani ca
re răspund frecvent la chemă
rile organizațiilor obștești Es
te un adevăr, este modul cel 
mai firesc de a fi al construc
torului Abnegația, dăruirea, 
țin de felul de a fi, de noua 
concepție asupra propriei e- 
xistențe. legată trainic, pen
tru totdeauna de specificul 
muncii.

„Sincer vorbind, tmi spu
nea secretarul organizației dc 
partid al șantierului, tovară
șul Cornel Vasian. noi avem 
tradiție in respectarea terme
nelor... $coala, adică liceul 
cu 16 clase, centrala termi
că și chiar, blocul C3 le-am 
dat gata înainte de vreme. 
Avem forțe... Mai sînt și une
le neajunsuri, dar ne vom 
strădui să le înlăturăm la 
vrfeme. Cine va cîștiga în 
final ? Viitorul locatar, be
neficiarul de fapt al aparta
mentelor pe care le durăm...*

Abia acum ii înțeleg spu
sele lui Ștefan Dodoc : „...oa
menii de pe șantier ți se par 
la fel cu toată lumea, doar 
dacă lucrezi și trăiești cu 
ei*. Cit adevăr. Constructorii 
sînt niște romantici. Niște ro
mantici ai timpului — faur, 
ai prezentului și ai viitorului.

ulti- 
vira
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E. M. Dilja. 
Intră .țugui" schimbului 2.

M. CRIȘAN

Trenuri cu tonaj 
sporit

Confirmînd tradiția unor re
zultate remarcabile in procesul 
de dirijare u transportului în 
stația C.F.R. Petroșani, ferovi
arii din localitate au pășit în 
anul 1972 obținînd noi succese, 
încă dm primele zile ale aces
tui an au fost depuse aprecia
bile eforturi pentru sporirea 
tonajului trenurilor care trans
portă 
astfel 
de forță de tracțiune și 
cit se ’
de combustibil. Elocvente în a- 
cesi sens sînt exemplele oferi
te de conducerea stației C.F.R. 
Petroșani numai pentru ziua 
de 11 ianuarie. Trenul de mar
fă nr. 22202 (șef de tură Con
stantin Jumânca) preconizat a 
avea o greutate de tractat de 

j-2000 de tone a depășit cifra 
propusă cu 741 de tone iar tre
nul nr. 22504 a atins tonajul 
dc ’2380 tone față de numai 
2600 de tone cit era prevăzut.

Aceste prime succese ale har
nicului colectiv feroviar au 
fost posibile în special datori
tă strădaniei partidelor de ma
nevră conduse de Dumitru Mu- 
răreț și Andrei Didoaică, impie
gatului de mișcare-exterior 
Vasile Chirc.

mărfuri, reducîndu-se 
considerabil consumul 

irnpli- 
înregistrează economii

CĂMINUL MUNCITORESC
nu este un simplu loc de odihnă

nul.. mare a secției de me
canică de la Fabrica de stâlpi 
hidraulici din Vulcan; o zi o- 
bișnuită de muncă. Noul venit, 
în aproape fiecare zi, va sur
prinde aceeași atmosferă acti
vă, aceleași strădanii firești, de 
a se realiza mai mult, mai bi
ne. La mașinile-unelte, cîteva 
zeci de oameni în salopete, 
strunesc puterea mecanismelor 
în bătălia pentru șlefuirea me
talului. In jurul lor (și aici a- 
parc tocmai un prim aspect ne
firesc) cîte 4—5 tineri, elevi ce

Colegul său din anul II strun
gari, Dumitru Cocheș, întîmpi- 
nă întrebarea noastră cu un 
oftat prelung : „Deh, de ar mer
ge treburile întotdeauna așa, ar 
fi bine. De exemplu, în săptâ- 
mîna aceasta am lucrat singur 
la cea. 300 de calote de etan- 
șarc. Dacă s-ar merge în rit
mul acesta, ne-am învăța bine 
meseria. Tovarășul inginer Do- 
garu și maistrul Enache se în
grijesc mult de noi“...

Ne continuăm investigația, 
oprindu-ne pentru moment, la

— Tovarășe director, 
perspectiva nu prea ..roză 
a continuării restricțiilor 
alimentarea cu apă potabi
lă a populației Pctroșaniu- 
lui, datorată, după cum bine 
știți, reducerii debitului la ba
zinele de captare ca urmare 
a înghețului, în magazinele 
alimentare va fi căutată, ere-

„Va exista
apă minerală

Practica de producție a elevilor 
școlii uzinale

în cantități
suficiente"

Ștafeta
Ca un răspuns la lozinca lan

sată de pionieri, în întîlnirea 
cu tovarășul Ioachim Moga, 
prim-secretar al Comitetului, 
județean Hunedoara al P.C.R, 
— „Fiecare zi din viața de pio
nier, o faptă demnă de un vii-, 
tor comunist" — pionierii și 
școlarii de Ia Școala generală 
nr. 2 Petrila — Lonea au înce
put, încă din prima zi a nou- ' 
lui trimestru, să ajute, cu tot 
elanul lor tineresc, la finisarea

hărniciei"
lucrărilor de construcție a com
plexului comercial din vecină
tatea școlii (lucrări de nivela
re a terenului, curățirea aces
tuia și descongestionarea de 
„surplusuri-).

.Ștafeta hărniciei", în aceas
tă acțiune cu caracter diurn, 
a fost transmisă în fiecare zi 
altei clase, pe .șantier11 perin- 
dîndu-se. pînă acum, mai mult 
de 150 de pionieri și școlari.

Zilnic, la exploatările mi
niere și preparațiile de căr
bune din Valea Jiului se an
gajează muncitori noi. In 
marea lor majoritate aceștia 
sînt tineri și se află la pri
mul contact cu o unitate e- 
conomică — iar pe un alt 
plan, la primul contact cu o 
casă denujmită cămin munci
toresc. Pentru mulți dintre 
ei acest cămin va fi locul 
unde se vor odihni înainte și 
după orele de muncă.

Unitățile miniere din ba
zinul nostru carbonifer dis
pun, azi. de 12 cămine cu 
peste 3 200 locuri, dintre 
care cinci sînt construcții ri
dicate în ultimii ani. așa 
cum sînt căminele de la Pa- 
roșeni. Livezeni, Dilja. Pe 
lingă fiecare din aceste că
mine au fost amenajate can
tine în măsură să asigure 
masa — dejun, prînz și cină 
— pentru 2 500 abonați. Mai 
mult ca oricînd concepem azi 
aceste cămine nu numai un 
loc unde locatarii se pot o- 
dihni Și hrăni, ci și altceva, 
și anume, locul unde pot și 
trebuie organizate activități 
de natură să contribuie la 
formarea unor caractere să
nătoase, unde oamenii veniți 
din diverse medii sociale și 
zone geografice să se fami
liarizeze cu viața de colectiv, 
să înțeleagă ce 
munci și trăi în 
citoresc. Sînt 
strîns legate de
zarea personalului muncito
resc la exploatările miniere, 
aspect care a ridicat multi
ple, probleme în ultimii ani.

IOAN KARPINECZ 
director cu probleme de per
sonal la Centrala cărbunelui 

Petroșani

înseamnă a 
spirit mun- 

deziderate 
permanent-

România socialistă
poartă însemnele școlii uzinale, 
se străduiesc efectiv să-și însu
șească cît mai mult 
nele meseriei pe 
îmbrățișat-o. Din 
cînd, în funcție 
voința și dispoziția 
lui, de posibilitățile existente, 
în funcție de sarcinile lor zil
nice de producție, viitorul 
strungar, frezor etc. reușește să 
aplice în practică cunoștințele 
teoretice asimilate pc băncile 
școlii.

Aglomerarea existentă in ju
rul fiecărei mașini, lasă mai 
mult impresia unei hale uzinale 
„vizitate- de un grup de ex
cursioniști. Am adresat astfel 
unor elevi cît și unora din cei 
care au sarcina sâ-i instruiască 
zilnic cite 3—4 ore. întrebarea : 
„Cum decurge practica în pro* 
ducțic ?"

Tinărul Ioan Vagner, din a- 
nui I — strungari, lucra în 
acea zi. sub supravegherea unui 
muncitor, la teșirea unei piese. 
„Acum am apucat să mai lu
crez și eu. Dc altfel am noroc 
cu dumnealui (n. n. — munci
torul care lucra la acea ma
șină) că mă lasă destul de des 
să-l ajut Din păcate, însă, 
uneori ne ocupăm mai mult dc 
araniatul pieselor".

din tai- 
care 
cînd 

de bună- 
muncitoru-

au 
în

locul dc practică al elevului 
Teodor Beudcan : „Am lucrat 
piese și noi, am mai strunjit 
niște piese intermediare pentru 
stîlpi, dar au fost și zile cînd 
nu ne-am apropiat tic strung 
mai ales cînd eram în anul I. 
Ba căram piese, ba țevi, ba spă
lam pc jos*. Venit să solicite 
colegului său un șublc-r, Vasile 
Gașpar se raliază acelorași pă
reri. afirmînd că .alții după un 
an și jumătate știu mai mult-. 
Aflat în imediata noastră a- 
propierc, strungarul Nicolae 
Gyorgy, unul din muncitorii in 
grija cărora sini dați tinerii e- 
levi, ne informează că „practi
cant ii mai mult sînt luați de 
la mașină și sînt puși la alte 
lucrări. Băieții sini buni, dar 
stau puțin la strung. Conduce
rea nu are încotro, întrucât e- 
xistă zile în care sînt necesare 
multe brațe dc muncă la trans
port sau alte lucrări. Or, noi 
trebuie să dăm producție". Lis
ta răspunsurilor obținute poate 
continua. Intr-un chip asemănă
tor și-au spus nemulțumirile 
și elevii Teodor Guțui, Ion Spa- 
fin. Eugen Covaci, muncitorii

Micro-dialog cu
CAZtMIR DAV1DOVICI, 

directorul O.C.L. „Alimentara"

Nicolae LCTBONȚ

(Continuare în pag. a 3-a)
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dem, mai mult ca oricînd, a- 
pa minerală. Ce asigurări o- 
feriți populației în această 
direcție ?

— Nu vor exista „obiec- 
țiuni* ! Avem apă minerală 
— de sortimente variate — 
în cantități suficiente. Cel pu
țin pină în luna martie...

— Adică ? Mai concret ?
— In toamnă, am insilozat 

in depozitele noastre 300 inii 
litri de apă minerală.

— Și. cît s-a vîndut pînă 
acum ?

— Nu mai mult de 60 mii 
de litri...

— Deci peste 200 mii dc 
sticle există încă în depozit ?

— Da Dificultatea este in
să alta. Va fi îngreunat, in
tr-un fel. transportul. Noi nu 
avem voie să transportăm 
apa minerală de la depozite 
spre, magazine cind afară e 
o temperatură de sub zero 
grade...

— Pentru că apar „pagube
le"...

— Să-i zicem... Insă, aceas
ta e o problemă de ordin... 
intern, pe care o vom rezolva 
noi, oricum, favorabil. Asigu
rați vizitatorii magazinelofr 
noastre că nu au — și nici 
nu li se va da ocazia să 
aibă — vreun motiv de ne
liniște. Totul va fi bine !

■

U

Apreciem că, în general, 
s-au creat condiții materiale 
corespunzătoaie pentru în
făptuirea acestor deziderate. 
La majoritatea căminelor 
muncitorești aparținînd uni
tăților miniere s-au amena
jat cluburi înzestrate cu te
levizoare, biblioteci volante, 
jocuri distractive, iar în a- 
propierea lor s-au amenajat 
și unele terenuri de sport. 
La unele cămine, în colabo
rare cu cluburile sindicatelor 
se organizează activități uti
le și interesante ■ recenzii, 
expuneri, întîlniri cu acti
viști de partid și de stat, cu 
deputați și muncitori frun
tași, audiții muzicale. In 
acest sens dăm ca exemplu 
activitățile organizate în a- 
nul trecut la căminul mun
citoresc din Petrila dintre 
care ies în evidență expune
rile pe teme ca > ..Om și ce
tățean". „Disciplina socialis
tă a muncii", „P.C.R., con
ducătorul luptei pentru afir
marea continuă a noului în 
viața societății socialiste1*, 
un medalion literar .Mihai 
Eminescu", o masă rotundă 
cu tema „Cum îmi petrec 
timpul liber" s.a.

Trebuie să recunoaștem 
•însă că, raportată la cerințe, 
activitatea cultural-educativă 
depusă la căminele munci-

torești nu poale li califica
tă drept satisfăcătoare. Avem 
în vedere mai ales obligați
ile mari care ne revin în a- 
cest domeniu în lumina lu
crărilor plenarei C.C. al 
P.C.R din 3—5 noiembrie 
1971 care a dezbătut activi
tatea ideologică rx>>'»’>'> 5; 
cultural-educativă.

Totodată mai avem in ve
dere îndatoririle noi ce s-au 
ivit in fața tuturor factori
lor răspunzători, prin trece
rea Ia programul de lucru 
redus de 6 ore la fronturile 
de lucru din subteran. Ti
nerii cămin iști. Ca și toți sa- 
larlații din subteran, ai uni
tăților miniere dispun de do
uă ore de.timp liber în plus. 
Din păcate, pînă acum nu 
au fost întreprinse acele ac
țiuni prin care cele două ore 
să fie valorificate cu judicio
zitate, să devină un timp cîș- 
tigat nu numai pentru somn, 
cit mai ales pentru odihna 
activă, pentru acțiuni cultu
ral-educative, în folosul for
mării unor oameni cu înaltă 
conștiință socialistă. Această 
remarcă este valabilă atît 
pentru administratorii și co
mitetele de cămin cît și pen
tru organele și organizațiile 
de partid, sindicat și ale 
U.T.C., conducerile tehnico- 
administrative ale unităților 
miniere. Căminul muncito
resc constituie un cîmp deo
sebit de fertil pentru fiecare 
conducător, de a-Și afirma

(Continuare în pag. a 3-a)

în imagini și fapte
In Capitală și-a început activitatea, sub îndrumarea 

controlul Ministerului Industriei Lemnului, o nouă 
întreprindere românească de comerț exterior „Fore-

Și

xim".
Obiectul de activitate al întreprinderii î| constituie ex

portul de licențe, documentații tehnice, proiecte și servicii 
inginerești, livrarea dc instalații complete pentru silvicul
tură, industria lemnului, celulozei și hirtiei, precum și de 
utilaje și piese realizate in unitățile ministerului coordo
nator.

Tot .Forcxim" se ocupă de importul de fabrici, insta
lații complete, utilaje tehnologice, piese de schimb, licențe 
și documentații pentru sectorul industriei lemnului, celulo
zei și hirtiei.

Naționale producția de oțel pe 
un locuitor a crescut de la 22 
kg în 1948 — anul naționaliză
rii — la 96 kg în 1960 și la 322 
kg în 1970. La sfîrșitul acestui 
cincinal, în 1975 cînd se vor 
produce în România 9,7 mili
oane tone — cu aproape 50 la 
sută mai mult decît în 1970 —

Apreciind bogățiile unei țări 
te gîndești desigur la resurse
le solului și subsolului dar mai 
ales în secolul nostru — secol 
el uriașei revoluții tehnico-știin- 
țifice mondiale — la producția 
dc oțel. Fără oțel, fără metal 
în general, economia unei țări 
este ca un corp omenesc fără 
șira spinării. De aceea, pentru 
toți oamenii muncii din țara 
noastră, pentru întregul popor 
și în primul rînd pentru cei 
care lucrează în siderurgie, pro
gramul consacrat prin Legea 
pentru adoptarea planului cin
cinal de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România pe perioada 1971 — 
1975 în care sporirea produc
ției dc metal ocupă un loc de 
frunte, este o cauză scumpă, 
care constituie un obiectiv de 
prim ordin ce polarizează în 
jurul său energiile umane pe 
întregul flux minereu — -ocs 
— fontă — oțel — laminate.

O economie puternică și di
namică în plin proces de dez
voltare și modernizare ca cea 
a României de azi, are nevoie 
de tot mai mult metal. Este 
meritul istoric al Partidului 
Comunist Român că a promo
vat consecvent politica de in
dustrializare în cadrul căreia 
siderurgia a ocupat un loc cen
tral, politică ce s-a dovedit a 
fi factorul hotărîtor al întări
rii independenței naționale, al 
dezvoltării susținute a tuturor 
ramurilor economiei naționale,

ni ridicării social-culturale a 
țârii și a asigurării accesului 
tot mai larg al populației la. 
cuceririle civilizației moderne.

Planul cincinal de dezvolta
re economico-socială pe perioa
da 197I — 1975 exprimă cu fi
delitate această constanță a poli
ticii partidului — continuarea 
consecventă a industrializării pc 
baza cuceririlor revoluției teh- 
nico-științificc. Așa cum s-a 
spus la tribuna Marii Adunări

Nicolae BIVOLU

(Continuare in pag. a 3-a)
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Specialiștii Uzinei de fire și fibre sintetice din Săvi- 
ne.ști au elaborat o tehnologie inedită de fabricare a 
palelor dc inelană, cu ajutorul căreia durata de^joli- 

merizare se reduce cu aproximativ 40 la sută, fără ca însu
șirile calitative ale produsului să fie afectate. Aceasta va 
contribui la reducerea numărului de reactoare de polimeri- 
zare, economisirea unor materiale costisitoare precum și la 
scurtarea duratei de execuție a investițiilor din industria de 
fire sintetice.

I"** n evidențele operative ale întreprinderii de loraj Cra
iova a fost înscris cel de-al 1 000-lea metru săpat 
peste prevederile planului la zi, pe luna ianuarie. 

Sondorii din această parte a țării au înregistrat un nivel de 
realizări cu 5 la sută superior medici zilnice planificate in 
acest an. Ei au încheiat în avans față de grafice forajul la 
patru sonde dc mare adincime, amplasate în diferite zone 
ale Olteniei.

Ozina „Victoria" Florești a realizat prin aplicarea in 
procesele tehnologice a unor studii proprii, noi ti
puri de anvelope. Recent, aici s-a trecut la fabricarea 

in serie marc a patru tipodimensiuni dc anvelope pentru 
autoturisme. In cursul acestui an, specialiștii uzinei și-au 
propus să introducă in fabricație alte șase tipuri de an
velope.

U zina de sirmă și produse din sirină din Buzău con
tinuă să-și lărgească nomenclatorul produselor. Re
cent, aici s-au introdus in fabricația curentă alte 5 

tipuri de electrozi de marc rezistență folosiți la construcția 
navelor și a instalațiilor de foraj la adincime. Calitatea bună 
u acestora a făcut ca ei să fio solicitați și peste hotare, nu
mărul țărilor in care se exportă ajungind anul acesta Ia 12.

(Agcrpres)
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Traducerea :

o

Anecdote
cu scoțieni

Vt

înt re-

d- 
d<

de 
Și

trebuie 
mărită-

se
și-i

— Ai trece prin foc 
ine ?
— Uite ce e, dacă-ți 
n asemenea bărbat, 

le cu un pompier. Idei controversate.
Desen de Simion Pop

«ii ni ititcg fi iiiimiHiiiiiiiiim i'iiiiiiininiiiiiiiii iiiiiiiiiittiiiiiiiiiffliiiiiiiiM hHiiiiii;iiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiitiinii^ iiiiiiiîiiiiiiiiiiiiiiiiiii'.iiUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriniiiiiiiiiiii ’iiiiiiiiiiiii'iiiHiiriiiiiviiiMiiioniiiiim^

BAROMETRU URIAS lotul
MtS tuburi fluorescente tu intensitatea dc 10 000 dc

36 transformatoare, 16 tone beton. 6.5 tone otel, 560 metri 
construcție — acestea sint elementele noului barometru in
stalat in capitala Franței. înalt de 188 m și vizibil dc la 
15 km depărtare. I I indică VTcmca schimbindu-și culoarea : 
verde pentru timp bun. galben — schimbător, roșu — ploaie. 
Deamul barometrului clasic a fost aici înlocuit cu un disc 
. u proeminente care indică granițele intre zonele dc vreme 
frumoasă, instabilă, și timp urit. Pe o parte a discului sc 
află niște fotoclcmcnte in legătură cu un releu care, cu a- 
jolorul unor transfocatoarc, elaborează combinațiile colorate 
indicate de presiunea atmosferică.

prin conducte

„Ferește-te de ispita diavolu
lui ’ Dacă el va apăsa pe ac
celeratorul tău, drumul terestru 
poate foarte repede să te tri
mită in — astfel încep in-

pent ru

LE-A VENIT

Iii- la tata n-am luai bălaie 
niciodată, cînd eram mic. Și 
ni< i marc. Mama, in schimb 
mă urechea aproape zilnic. 
Pentru că aproape zilnic, in- 
(ir/inrn mai mult la joacă.] 
(> dată după ce luasem niștir 
vergi dc mesteacăn, mai 
rioa.se, tata îmi zise :

— Vezi, dacă n-ai fost 
minte ?

Multă vreme dc atunci, 
flit cu impresia că,

MINTE și nu CU GIGEI 
luam duîfăneAla acera...

sc-

am 
dacă 

ntirziam atunci In joacă CU

f Doi topii intr-o noapte 
Jună plină, filozofau i

Și cînd te gîndești 
in vntoniJ apropiat Luna 
fi locuită dc pămînteni...

— Dana I Și îți dai scama 
ce aglomerație va fi cînd luna 
va fi semilună?!?

DE HAC...DE HAC
Un marc număr dc telefoane primite dc pompieri și 

salvare erau farse ale copiilor; și atunci, pentru a pune < 
pât jocurilor „de-a pompierii" și .de-a salvarea", un ziar 
letal din Zelcnoi Gure (R P. Polonă) a dai următorul anunț: 
.la nr de telefon ’.>15, un domn bătrin vă va spune o po- 
vr Se spune că. de atunci, medicii salvării și pompîci 
au putut să răsufle ușurați.

Un scoțian vine la 
stația de benzină și 
întreabă :

— Am auzit că s-a 
ieftinit benzina, e a- 
devărat ?

— Deocamdată nu, 
răspunse vinzătorul.

Scoțianul dă din ti
mer»' cu regret și 
pleacă. După trei luni 
vine iar.

— S-a ieftinit ben
zina 2

— Nu domnule.' Și 
scoțianul plecă in 
drumul lui.

Scena aceasta se re
petă vreme de cițiva 
ani și iată că într-o 
bună zi vinzătorul e 

măsură să răspun-

Da domnule, s-a 
it cu 2*%.

Safianul se lumi
nează la față și sc 
te din buzunar 
brichetă :

— Atunci umple-mi 
te rog bricheta

★

Londra și intru
-un hotel de lingă

Păsările

in copacii din parcurile orașu
lui australian Adelaida au fost 
agățate păsări împăiate deoarece 
păsările vii sînt aici o raritate. 
Dacă cineva dorește să asculte 
cin tecul păsărilor, este suficient 
să apese pe un buton de pe co
pac și banda de magnetofon ii 
va satisface această dorință.

gară, cerind o came
ră.

— Avem camere de 
20 șilingi la primul 
etaj, zise portarul, de 
15 șilingi la etajul 
doi și de 5 șilingi la e- m 
tajul trei. Omul se v<

ginddște o clipă a- 
poi:

— Hotelul dumnea
voastră e destul 
frumos, dar nu-i 
destul de înalt.

*
Ic lntosh jr. 
e la vecină

Mama t â roagă 
împrumutați o 

duzină de ouă ca să 
le pună la clocit.

— la te uită! Se 
miră vecina, nu ști-

In Elveția, laptele curge prin 
conducte din material plastic, 
direct dc la stînilc din munte 
la satele dc la poalele lor. In 
Kenya, apa provenită din topi
rea zăpezilor dc pe Kilimand- 
jaro sc scurge pe conducte spre 
satele care nu au apă. In Irlan
da, băutura pe conducte ajunge 
din Dublin la localitățile situa
te pe o rază dc 20 mile. In 
prezent, o firmă engleză a ini
țiat transmiterea prin conducte 
a ceaiului pentru lucrătorii u- 
ncia din marile uzine. Ceaiul 
fierbinte este destinat celor 
5 500 dc salariati care beau lu
nar 180 000 de cești.

Scotland Yard-ul 
și detectivii 
particulari

Se zvonea, cu cilva timp in 
urmă, că Scotland Yard-ul ar fi 
intrat in contuct cu o firmă de 
detectivi particulari din Londra. 
Zvonurile s-au adeverit mai 
apoi și s-a aflat chiar că firma 
respectivă se îngrijește mai cu 
seamă de securitatea cliănților 
sin. Inițial, toată lumea a crezut 
că este vorba de o întărire a 
efectivelor și metodelor dc luptă 
împotriva criminalității. ’Din 
păcate, însă, cooperarea avea 
obiective cu mult mai modeste t 
Scotland Yard-ul a încredințat 
detectivilor particulari protecția 
propriului său sediu...

Refacerea
Babilonului

Legendarul Babilon, marele 
oraș al vechii Mesopotamia de 
la care ne-au rămas ’ “ 
puține vestigii, va fi parțial 
restaurat. Guvernul Irakului va 
primi sprijinul U.N.E.S.C.O. — 
pentru ca arheologii și arhitec- 
ții să reconstituie zidurile ora
șului. templele, palatele, legen
darul Turn al Babilonului și 
renumitele grădini ale Semira- 
midei.

relativ

am ca aveți cloșca !
— Nu avem, o îm

prumutăm de la altă 
vecină !

★
Doi scoțieni, nau- 

■agiați în plină ma- 
’ s-au agăfat de

scindară putredă 
luptă disperați cu 
lurile. Unul dii 
ei la capătul puterilor 
strigă deznădăjduit : 

— O doamne '....
Dacă mă salvezi iți 
voi oferi...

Celălalt îl
rupe :

— Stai! Nu promi
te nimic încă. Mi se 
pare că se vede țăr
mul !

★
Ținând Mc lntosh

primește 
lire de la tatăl său 
și pleacă intr-o călă
torie de studii la Pa
ris.

După o lună trimi
te tatălui o scrisoare:

„Dragă tată, studi
ile progresează exce
lent. Din nefericire 
nu mai am bani și te 
rog să-mi expediezi o 
sută de lire pentru a 
lichida unele mici 
datorii și a mă reîn
toarce.

Fiul iau iubitor
P. S.
— Îmi este rușine 

că trebuie să mai cer 
bani și mă rog lui 
Dumnezeu să nu pri
mești scrisoarea asta"

După citeva zile 
primește următorul 
răspuns :

„Dragul meu 
rugăciunea 
împlinit. N- 
mit scrisoarea la.

Tatăl tău iubitor".

Bob Hope și Bing Crosby, celebrul cuplu dc artiști a- 
mcricani, nu sînt parteneri doar in Show-urile televiziunii 
din S.U.A. Ei sint, dc asemenea, coproprietari ai unor explo
atări petroliere din Texas. Intr-o bună zi, cei «loi au fost 
întrebați de lin oarecare ziarist dacă sc consideră _<a actori 
<arc, in timpul lor liber, ciștigti milioane vinzind petrol, sau 
«a industriași care consimt să mai facă și cinema". „Sc spu
ne că banii nu au miros", a răspuns la această întrebare Bing 
Crosby .Cum am putea să distingem noi înșine cit 
artei și cil datorăm petrolului

Am cilii odată din „însem
nările unui purice* următoa
rele :

. Nu pot înțelege dc ce oa
menii zic: .AM SA TE 
PURIC"! Ce. noi zicem vreo
dată. .. \m să Ic om ?'•

zic

datorăm

luna și
u

Erasmus de Rotterdam scria in 1542 că „luna 
pare formată din brînză mucegăită*. Geologii 
Schreiber și Anderson au sludiat recent răspîn- 
direa sunetului in brînzcturlle provenite din 
Italia, Elveția, S.U.A. și Norvegia și au desco
perit că viteza de propagare a valului sonor in 
aceste brîrizeturi (de la 1,6 la 2,1 km/sec) este 
apropiată do viteza eu care se propagă sunetul 
pe solul lunar

GARAJ
SUBACVATIC

Jn sezonul turistic, Elveția este suprauț 
rată dc cei care vin cu automobilele penii 
petrece concediul in peisajul alpin al i 
țări. Intrucit suprafețele existente nu sînt sufici
ente pentru gararea atîtor mașini, inginerii el
vețieni au propus proiectul unui garaj subacva
tic. Proiectul a fost aprobat, iar în prezent în 
Imul Geneva, intre mal și podul Montblanc, se 
desfășoară lucrările dc construire a unui garaj 
de 1 -100 locuri. O porțiune a lacului a fost în
grădită, s-a construit un dig de baraj (ulterior 
digul va fi folosit drept drum de intrare) și > 
pompează apa, se asanează groapa de fundație. 
Cînd construcția va fi gata, garajul va fi acope
rit cu un strat de apă dc

Mtcronuvele
Noii telespectatori

E BINE SA ȘTIE! (II)
SEMIONOV

Semionov stă pe o 
bancă. Un străin sc 
apropie de el și il 
întreabă :

— Vă rog, inii pu
teți spune unde, stă 

Semionov ?
— Semionov, locu
ite in. casa aceea 

spuse Semionov. 
Străinul a intrat in 

casă și s-a interesat 
de Semionov.

— Semionov ? la- 
tă-1 colea pe bancă 
— i se răspunse.

Străin"! s-a întors 
la bancă.

— Semionov e nici?

— Aici — i-a răs
puns Semionov.

— Dar eu nu văd 
pe nimeni — spuse 
străinul.

— in nu ?
— Așa simplu, pe 

nirn-mi.
— Dacă n 

pe nimeni i 
eă nu se află aici — 
îndruga contrariat 
Semionov. 'Apoi il 
cu'irinse spaima. S-a 
apucat să se pip< 
și-și îndreptă pri 
rea spre străin, 
cesta dispăruse.

CAZUL
Pe stradă mașina 

gonea cu viteza, 
o curbă cel de 
volan fu 
din cabină
camera cu 
deschise a 
apropiere.

Camera era zăvo
rită.

Un pisoi dormita 
pe. masă.

Simțind prezența 
intrusului, pisoiul s-a 
refugiat 
meză.

— Pis, pis — 
se bărbatul și se a- 
plecă și el spre locul 
unde se afla pisoiul.

In clipa aceea în 
dosul ușii s-au auzit 

pași. Bărbatul

La 
la 

proiectat 
drept în 

geamurile 
casei din

sub dor-

;pu-

speriindu-se
cuns intr-un dulap.

Cițiva inși au in
trat in cameră.

Unul din ei spuse: 
„Acesta este! Luați-l!“ 

Ceilalți l-au luat 
și l-au dus. Cînd du
lapul fu așezat, un 
altul se adresă celor
lalți zicînd : 
acum putem 
după pat“.

Și oamenii au 
cal.

Cel dinlăuntru 
chise încet ușa 
țapului, păși pe stra- 

și-și văzu frumos 
drum.

•antează funcționarea norm
• și la variații dp 4-10% ale 

tare. Variațiile care depășesc oie< 
diferite perturbații, chiar și dU-' țiu 

riculoîise sînt tensiunile cr< scufe, în astf 
pe dc-o parte o încălzire peste limite a 

lă parte străpungeri de in altă tensiui 
defecțiuni în pic* tic sau tuburile ap natului. In 

tuatii se rctorfhind.'i utiliznroa s’ ibili/ato nolnp
a
dr-

ulă a televizoarelor
tensiunii de ; ilimcn-
ac valori pot ; irodu-
ini. D< osebit de pe

■ 1 de < a/uri ■ ipârînd
tuburilor iar ! de

ic var.- pot provoca

turbațiilc produse de unele instalații electrice 
pot manifesta in diferite moduri pe ecranul aparatului 
televiziune sau in difuzorul a estuia. Scinieilc produse 
bujiile motoaroior cu explozie (motociclete, autovehicule, 
vioăne, etc) seînteile instalațiilor cl •>. c de curenți lan 
(motoare electrice, contactoare, ele) ap ■ a’it în difuzor sub 
formă de pîrîituri sau alte zgomote cit și pe ecran ca niște 
dungi sau puncte care îl străbat de la un capăt la celălalt.

Perturbațiile datorite instalațiilor de înaltă frecvență 
(aparate medicale de ultrascurte sau diatermic-, instalații dc 
sudură;- emițătoare pe tinde scurte ale radioamatorilor etc) 
se manifestă sub forma unor semnale care acoperă tot o 
cranul cu modele variabile, linii ondulate sau moire.

Porturbațiile amintite « are d< pind dc frecvența șt p>> 
terca perturbatorului apar și sub forma unor dungi orizon 
tale de diferite grosimi. Ele pot fi atit de puternice incit 
distorsioneazâ sau rup o parte a imaginii sau chiar imagine- 
în întregime.

Totodată in difuzor se observă un brum puternic. I- ’ 
de asemenea perturbații nu se pot lua măsui*i de protecții 
în aparat. Se recomandă în orice caz în astfel dc situat 
utilizarea unei antene înalte, bine și corect construită. Dacă 
pcrturbațiile se fac simțite și pe mai departe și împiedică 
sistematic recepția programelor, adresați-vă unităților Mi
nisterului Poștelor și Telecomunicațiilor care asigură prote; 
ția împotriva perturbațiilor.

Factorii meteorologici (ceața, ploaia, chiciura, etc.) pul 
produce și ei neplăceri trecătoare, manifeslindu se prin feno 
mene care perturbă imaginea. De exemplu reflexii, ima 
gini-fantomă sau slăbirea recepției. Condițiile de recepție 
depind de puterea stației de televiziune dorită a fi reeepțio 
natâ, de distanța dintre această stație și locul recepției, de 
relieful terenului, de sensibilitatea aparatului și în sfirșit dc 
antena de recepție.

Spre a evita cheltuielile inutile, este indicat să fie con 
sultat un specialist în legătură cu instalarea antenei și posi 
bilitatea la locul unde domiciliați.

Ing. 1. BREBEN

REBUS * REBUS
VINATOREASCĂ

fCriptografie : 3, 8. 4, 7. 4. 2, 5) ALAX

ORIZONTAL: 1) Călduroase iarna: 2) Bun pentru iarnă 
(tine <ald): 3) Adăpost pe timp de iarnă — Cu ninsori și 
vint : 4) In casă ! — Măi tată. înăi ! : 5) Ceată — Trag sania : 
6) De revelion... — ...la putere 7) Cind și cind._ — ...dă 
omăt ; 8) Trei inimi ! — Pantalon dc iarnă ; 9) Omăt din 
spate •. — Puternică (fig.) : 10) X d< zgheta... — ... sus (muz.).

VERTICAL: 1) Zăpadă in avalanșă: 2) Loc călduros 
iarna — A pictat ■ .Transport dc buți iarna" : 3) Te primesc 
cu (ăldură (ar trebui) : 4) In lopată... — ...trei din ghețari !
— Șcsime ! ; 5) Rămășiță — A aprinde focul : 6) Pe pirtic !...
— ...a primit aer rece (fem.) : 7) Ard cu gaz — îngheață : 
8) Ține d<- post — Cu greutăți in muncă ; 9) Ascultate cu 
plăcere iarna la gura sobei — Negație : 10) Sterp fără liniș
te — Hibernal.

\ . CIOBANU

Pseudo* 
paralele

Cind ai puține dorințe, ai și 
puține lipsuri.

Să spună gestionarii.
★

Fiecare își făurește singur 
norocul.

Cei cu haine vărgate nu sînt 
dc aceeași părere.

★
Cind ne alintă norocul, ni sc 

întinde o cursă.
Cunosc pe cițiva care au 
cîștigal peste o sulă dc mii 

la Loto.
★

Dreptatea iese ca untdelemnul 
deasupra apei.

Cu condiția ca untdelemnul să 
nu fie amestecat cu apă.

★
Dreptatea este un strigăt al 

inimii.
Ce se fac oare cei cu inima 

transplantată ?
★

Vrabia, mălai visează.
Dar numai cind ii este foame

★
Clinele care latră, nu mușcă. 
Oare clinii știu treaba asta ?

★
Mai degrabă te incci in pahar 

decit in mare.
Dar ce te faci cînd bei pe o 

navă care sc scufundă ?
★

Beția o vindecă sapa și lopata. 
Dc ce o mai fi existînd așeză

minte de dezalcoolizare ?

.Maxime slrinse și comentate 
dc

T. KARPATIAN

f Ce nu-mi place mie la Luță 
H Sacoșe, vecin de apartament 
g cu mine, la parter, e că ne- 
g vastă-mea mi-l dă mai totdea- 
g una drept model cind vine 
=1 vorba de treburi gospodărești. 
g .Uite ce harnic e, cum cară, 
g cum muncește, cum se zbate, 
g cum asudă!“ — îmi aruncă 
g ea usturător cuvintele in o- 
g braz cind il vede prin jereas- 
g iră, dis-de-dimineață, pe Luță 
g venind cu sacoșele doldora, de 
ș parcă ar aduce cu el un apro- 
§ zar in’reg. Intr-adevăr, omul e 
g un gospodar cum nici nu vă 
g închipuiți, și, să mâ ia naiba 
g ilară mint, sint momente cind 
g îl invidie’. Și unde mai pui 
g că cele două sacoșe i se po- 
g lrivesc de minune, incit dacă 
î e să-l văd fără ele, Luță p'fi-ă 

nu mai e. pentru mine I uțâ. K 
^2 ea și cum aceste, sacoșe ar li 
Z- <r.-scut pentru totdeauna de-o 
k- parte și de alta a trunchiului 
= lui dolofan, in prelungirea 
să brațelor. De aceea a și tos/ po- 
| reelit SACOȘE.
g Dincolo insă de nazuul. nc- 
g veste-mi, care îmi t i< i„ anid- 
H rul propriu, trebuie să rc‘eu- 
§ nosc că nutresc de mult ,la(ă 
g de vecinul de apartum.-nl seif- 
.“ ttmente de sinceră stima >i 
g prefuire. Dacă ar ji ile< s-o 
g jac vreodată, eu l-aș < >i■ a te- 

ri a. pc scurt, așa . e un < i mar
L tăpin pe meserie, execută Iu- 
g- ' ru la mare artă ; e un i >rin 
= cu care te poți int.•!■ <;.• ome- 
ț" >i ■;> -. nu s-ar certa el. tndife- 
: rent de problemă, p-L'rn ni

mic in lume ; apoi, mai rar <>m 
descurcăreț ca <•/ și are un

suflet generos, e atit.de săritor 
la nevoie ! Să mă explic insă 
mai convingător. Ne cunoaș
tem de vreo doi ani, de cind 
s-a mutat aici, prin schimb 
de locuință — se pare. Aflind 
că e cizmar, mi-am zis: „S-a 
isprăvit cu liniștea dorită ! 
Am scăpat de perechea aia de 
certăreți și birfitori și. poftim, 
vine ăsta cu calapoadele și 
ciocanele lui !“ Mare mi-a fost

dor: „Am aflat că azi s-au 
vîndut portocale. Grozav a- 
veam poftă de una !“. „Vecine, 
nimic mai simplu — îmi răs
pundea el. Am luat eu vreo 
trei Idle. i(i dau și dumitale 
unul". Cînd veneau măsline, la 
fel. De carne, nu mai vorbesc. 
Avea, probabil, relațiile lui. 
Descurcăreț om, tlom'le! Și 
bun la suflet.

Numai ce il zărește iar ne-

dispăruse, mi-am recăpătat 
calmul și l-am portretizat pe 
vecinul de apartament așa cum 
il știu : un om ca puf ini alții. 
„Vă. mulțumesc — a zis la 
despărțire, omul legii — asta 
e și părerea noastră!“ Mi-a 
năvălit bucuria in inimă și 
am dat urgent fuga la Luță 
să-i povestesc cele inlimplate. 
Am apăsat pe sonerie. Nu 
mi-a răspuns nimeni. „O fi

Vecinul de apartament
— Schiță satirică de N. Pop —

insă mirarea, dar mai ales 
bucuria, văzind că trec zile, a- 
poi sâptămini fără ea diminea
ța, înainte să plec la serviciu, 
sau după-amiază, cind mă in- 
torceam acasă, să-mi pocneas
că in urechi zgomote de ciocan 
și de calapoade. Se vede că e 
meseriaș ordonat, cu un pro
gram riguros. Mi s-a stricat o- 
d'ită o pereche de pant ol». 
Al a văzut cind inâ duceam cu 
ei la pingelit. „Păi de re, ve
cuie ? u 4is ci. Ți i fac (
să Iu i- lulțumit !“ M-am
n u nat s (■ara cind i-a <
Lucru de mtă, au alta ! Șt
retic. Și contenabil ca pr
drept, n u reparam prea
in ăl|ăminte, dar totuși i-am 
d t enii client. Uneori, seara, 
ii spuneam cu nădtij, pe cori-

uastă-mea prin Jereustră, cu 
sacoșele, și din nou am de su
portat zeflemeaua ei: „Uite ce 
harnic e, cum cară, cum..." Am 
simțit un nud în gillej, eram 
gata să arunc citeva vorbe. 
nesăbuite, dar m-am slăpinit 
și am înghițit gălușca. Mă in- 
juriasein, culmea, nu pe ne- 
uastă-inea ci pe Luță, uitind 
in acele clipe de servicid-- și 
de generozitatea lui. Motiv 
pentru cure, un ceas maitu:iu. 
cind st.ăteam in sufragerie iață 
in față cu cin -ra de la miliție, 
it pe-a<i să născocesc ceva 

numai ca să-l i orbesc de rău 
pe bietul vecin. Omul legii 
venise .a se intereseze </e /.uță 
Sa .>șe ; de <-ind il cuno ■ . cu 
ce se ocii/’ă, ce lei de om este 
etc. ele. Impulsul inițial imi

plecat omul In niscaiva tre
buri" — mi-am zis.

Și m-am retras la mine in 
apartament. Nu trec cinci mi
nute și Jiirniie soneria. Des
chid. Vasileasca, femeia aia 
durdulie de la etajul patru, 
cu o mutră vicleană, dă buz
na înăuntru gifiind des și 
vorbind șoptit :

— Na. este că i s-a înfundat 
mitocanului ăla ?

— Care mitocan ?
— Ce, nu știi ? Luță Sacoșe ! 

ridică tonul, lriumlătuare, Va- 
sileasi a.

— Cum îndriîznești ? am 
inirtmt<it-o eu.

Ea m-u sfidat cu o privire 
ură .are voia să spună: 
.Marc nătărău ești, omule ’" 
Al-um lăsat greu in fotoliu și

.iildlItihr.llllHlilIIM^ llllllWli«:::!!H||||â1Ul1IBIM

am ascultat-o mai departe. 
/luzi de ce scorneli c in stare 
Jemeea asta! Cum adieu luță 
nu e cizmar ? Doar mi-a re
parat at it a tneă/fă minte ! 
Pleacuri ! veni replica. El, as- 
ta-i bună! De ce Luță să-i fi 
dat unui cisniar oarecare să-mi 
iepure încălțămintea? Ha, ha, 
ha! Auzi, ca să mă ducă dc 
nas, să se camufleze pe el 
însuși ! Frumoase palavre ! 
Dur cu portocalele, cu măs
linele, cu smochinele, cu untul, 
cu carnea ? Așișderea ! Cum, 
se ocupa cu găinării din astea? 
Să cumpere in cantități mai 
mari și să vindă la prețuri 
mai ridicate ! Pe mine nu m-a 
jumylit niciodată. Să aibă 
dreptate Vasileasca ? Am ful
gerat-o eu țirivirea. rostind eu 
glas tremurat :

— Calomnii!
Pe coridor răsună pași. Mă 

uit prin vizorul ușii. Nu pri
vesc decit o clină și, îngălbe
nit, mă dau înapoi.

Ce e ? zice speriată net as- 
tă-mea.

- Uite, uite! ii arată Vasi
leasca cu degetul in direcția 
ferestrei. II duc pe speculantul 
de Luță

Eu mă-ntrebam in gind de 
ce mi-o fi dat dreptate tova
rășul de la miliție cind i-am 
spus că puțini oameni se gă
sesc ca Luță ? Aha! Abia a- 
rum pricep..

— Să fie, oare, adevărat ? 
mă interpelează nerastă-m i. 
cu ochii mari.

— Știu cu ' . ii răspund pri
vind prin fereastră. Văd că il 
cară. Fără sacoșe...

l|LI!lLllllllUhlllHilllliUUbJîlliiiiLill!iiUliLLhiilu!ul!lililllllii.i..;|;

rioa.se
atit.de


DUMINICA î* IANUARIE 1972

Steaqu! roșu —

PERSONALITATEA OMULUI
(Urmare din pag I)

materiale dc bilanț, de analirâ 
să fie încărcate cu nn conglo
merat dc exemple, unele situate 
la polul celorlalte : exemple po
zitive și exemple negative.

Cum lesne sp înțelege, von- 
Iruntnrca dc atitudini, de men
talități. «le rezultate ale mumii 
— mai cu seamă cînd este vpr- 
ba de ilustrarea, pe multiple 
planuri, a luptei dinlrc nou si 
vechi — este intotdeojuna edu
cativă, instructivă, declanșează 
numeroase resorturi intime, u- 
manc. precum și energii laten 
te punindu-le din plin in valoa
re. A înregimenta oamenii pre
zent.ndu-i in bloc (pe unii (fi
re și-au făcut datoria și oleră 
exemplu personal. înaintat in 
rontr ist cu alții care au repre
zenta. exemple negative și în- 
șiruh d dc o parte și de alta o 
listă cu zeci și zeci de nume 
dc i ameni) înseamnă lipsa v- 
fnrtului dc a selecționa dintre 
nenumărate faple dc muncă și 
de viață pe cele mai semnifi
cative, cu influența cea mai pu
terii n A si convingătoare, mode
lele
omului 
manent 
nare și 
let tivul

ele mai concludente ale 
nou aflat intr-un per
elor! de autnperfccțio- 
dcpă.șirc. A diviza co
in două categorii dia

metral opuse una alteia — 
meni care ne fac cinste" și 
meni despre caro nu sc poate 
spune același lucru- — înseam
nă a rezolva lucrurile intr-un 
mod formal, birocratic, arid, 
intr-un mod neconvingător doar 
așa spre a sc putea spune că 
au fnst citate numeroase exem
ple concrete™ Și nu dc puține 
ori, in astfel dc cazuri, se ob
ține tocmai efectul invers ce
lui scontat.

Omul nu este metal încins pe 
carv-l poți modela la forjă prin 
riteva lovituri de ciocan sau 
ll poți turna in formele dorite 
nrmind în toate cazurile acc- 

procedeu tehnologic: ncr- 
e lui spirituale, trăsăturile 

caracter se făuresc și se 
j prin decizii adminis- 
i nici prin ..rețete" de 
. Procesul complex de 

a fizionomiei spiri- 
omului nou. de culti-

lași i 
vurile 
hii de 
călesc nu 
Irafive și 
laborator, 
modelare 
Iunie a c

(Urmare din pag. 1)

.oa- 

. oa-

care a convingerilor lui comu
niste este, in < ele din urmă, o 
i .TmnnenlJ luptă pentru for
marea eticii proprii omului îna
intat, pentru prospectarea si a- 
firinareo trăsăturilor nobile ca
re i definea personalitatea. \- 
vmil larg deschise toate pistele 
dc competiție și de afirmare, 
personalitatea omului sc simte 
stingheră, !c?n1fi chiar dacă este 
ndttsâ la același numitor co
mun, rind valorile ci sint uni
formizate.

Intilnindu-nc in marele ■ 
voi, in uriașa (oloann vie 
poporului nostru, animați cu 
toții de aceleași idealuri și înal
te aspirații, fiecare dintre noi 
reprezentăm in viața dc zi cu 
zi un .caz", un aflucnt care sc 
decantează in uriașa sursă dc 
energie a țarii. Și cu cit fie
care aflucnt va aduce cu sine 
un potențial uman cit mai marc 
<u atît mai mult va crește forța 
constructivă pe carc-o incorpo
răm in efortul general consa
crat edificării societății noas
tre socialiste multilateral dez
voltate.

Inepuizabile sint 
interne' umane dc 
ne fiecare cetățean astfel 
să sc întreacă pc sine. < 
dcsăvirșească ca om nou. 
afirme plenar virtuțile, sporin- 
du-si in acest tel contribuția 
proprie la opera dc 
materială si spirituală a 
lății românești, 
parca integrală, 
ai mai bun in

Sil-

.rezervele 
are dispu

ta el 
â se 
să-și

inălțare 
>ocic- 

Numai partici- 
cu tot ceea ce 
ființa ta la un 

asemenea efort, oferă temei de 
satisfacții morale depline. Spre 
asemenea satisfacții morale, da
te dc îndeplinirea deplină a 
datoriei sociale, aspirăm cu to
ții. In acest context este în
dreptățit deci ca in judecata dc 
valoare a oamenilor, în inter
pretarea (alităților care-i defi
nesc, in cercetarea mijloacelor 
de a se perfecționa să sc re
nunțe Ia practica unora de a 
condensa viața, experiența dc 
viață, cu luminile și umbrele 
vi, in tipare rigide, plate, inex
presive, de a diviza in mod ar
bitrar colectivele dc muncă in 
două grupe distincte: ur.a a 
fruntașilor — alta a codașilor:

una n ( clor < arc-și fac dato
ria — alta a celor turc nu-și 
lac datoria ș.a.m.d.

Exemplele concrete, inspirate 
din viață, emoționează, conving, 
au darul de a exenita o pu
ternică influență in jur atunci 
tind scot din anonimat fapte 
și atitudini ce sc impun aten
ției. captind-o. cînd relevă in 
așa fel materialul dc viață in
ii! oamenii își sporesc iiure- 
dcrca in forțele proprii, își dez
văluie inestimabile resurse ți
nute in... conservare. In locul 
aprecierilor la ..general", ..in 
marc", pot fi ilustrate cu argu
mente certe atitudini care vă
desc spirit dc inițiativă, abne
gație în muncă, spirit militant 
pentru propulsarea noului, po
ziții ferme, intransigente îm
potriva fenomenelor negative, 
actelor de indisciplină și mora
vurilor retrograde; cu alte cu
vinte sint scoase in evidență 
și supuse atenției acele trăsă
turi, acele clemente ale exem
plului personal, înaintat care 
sint cele mai reprezentative și 
il definesc cel mai bine pe unul 
sau altul din membrii colecti
vului.

Cunoscut fiind că in comple
xitatea ei noblețea omului mai 
poate să conțină și conține a- 
desea si unele impurități, ilus
trarea calităților omului nu in 
mod global, ci printr-o radio
grafie atentă, cu accente pe 
ceea Ce este pozitiv și negativ 
este de natură să prcintimpinc 
manifestarea spiritului de auto- 
mulțumirc, a atitudinilor dc in
fatuare de pe urma succese
lor. stimulează eforturile pro
prii pentru autoperfecționare in 
competiția omului cu el însuși 
și cu cei din jur, il ajută să-și 
redescopere mereu și să-și a- 
firme plenar personalitatea.

Formîndu-se pe sine ca om 
nou. cu idealuri și convingeri 
comuniste, dccantindu-sc in u- 
ri.isul fluviu de energie umană 
a țârii, ca aflucnt al acestui 
fluviu, fiecare încearcă senti
mentul de mindrie și de res
ponsabilitate socială pentru fap
tul că este coautor la făurirea 
unei societăți noi, a unei lumi 
noi.

Meseria

producția de oțel va ajunge la 
450 kg p? un locuitor, ridicând 
gradul de acoperire cu metal 
a necesităților economiei la 96 
la sută ; va situa prin aceasta 
țara noastră în rindurile țâri
lor cu o industrie metalurgică 
dezvoltată.

Statistica internațională ne 
vorbește despre o ascensiune 
rapidă a producției de oțel. In 
perioada 1957 — 1970 in mai 
puțin de un deceniu și jumă
tate producția mondială de oțel 
brut s-a dublat, sporind de la 
287 milioane la 573 milio.me 
tone. Țările socialiste au cunos
cut în această perioadă o d' 
namică susținută a producției. 
Corespunzător evoluției amin
tite, s-a modificat și producția 
de oțel pe locuitor. După sta
tisticile Organizației Națiunilor 
Unite. în 1970 Belgia se situa 
In frunte cu 1303 kg oțel pe 
locuitor, urmată de Japonia cu 
901 kg. Cehoslovacia cu 794 kg. 
R. F. a Germaniei 756 kg. Sta
tele Unite ale Americii 580 kg. 
Canada 525 kg. Australia 540 
kg. U.RSS 477 kg. Franța 468 
ks. România 322 kg. Italia 
kc. India 11 kg.

In România pe lîngă ritmul' 
înalt de dezvoltare a prod;i'.-'i- 
ei de metal, creșterea produc
ției de oteluri aliate cu 1 mi
lion tone în 1975 r^orozintă o 
problemă centrală pusă în fa
ța siderurgistilor în această e- 
tapă. Industriei metalurgice îi 
sînt acordate în această perioa
dă fonduri de investiții de a- 
proaoe 35 miliarde lei — înre- 
gistrînd un spor de 60 la sută 
față de cincinalul trecut — 
din care circa 40 la sută se vor 
folosi pentru lărgirea gamei 
sortimentale prin prelucrarea 
mai avansată a acestuia. Tn 
acest fel se profilează con
turul final al acestei presti
gioase unităti industriale, care 
va asigura 40 ’a sută din în
treaga producție de oțel a țării. 
Hunedoara, vechea vatră a si
derurgiei românești se va îm
bogăți cu un nou furnal de 
1000 mc și un laminor de sir- 
mă. Tot în actualul cincinal va 
ii pusă în funcțiune la Tîrgo- 
viște. noua uzină de oțeluri a- 
liale. Vor fi dezvoltate și mo-
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dernizatc laminoarele Reșiței, 
se vor moderniza laminoarele 
de profile ușoare de la Oțelul 
Roșu și Cîmpia Turzii.

Presa a relatat că centralele 
și unitățile Ministerului indus
triei metalurgice au îndeplinit 
eu șase zile mai devreme pla
nul la producția 
1971. In acest mod angajamen
tul de a realiza in primul an 
al cincinalului o producție su
plimentară in valoare de aproa
pe un miliard lei a fost înde
plinit și depășit. Pină la. sfîr- 
șitul lunii decembrie metalur- 
giștii au dat în plus economi
ei naționale 110 000 tone fon
tă, 80 000 tone de oțel. 85 000 
tone laminate din oțel și alte 
produse. Aceste realizări cons
tituie baza sigură a succeselor 
viitoare.

Legea pentru adoptarea pla
nului de dezvoltare economi- 
co-socială a Republicii Socia- 
liste România pe anul 1972 sta
bilește că producția de oțel se 
va ridica la 7 370 000 tone din
tre care 300 000 tone oțel aliat. 
Re’.lizările din 1971 dcmonslrea- 
ză că sînt create toate condi
țiile pentru înfăptuirea cu suc
ces a sarcinilor pe anul 1972 
și pe întregul cincinal.

Colectivele din unitățile a- 
cestei ramuri de bază ale eco
nomiei naționale, sub condu
cerea organizațiilor de partid 
se vor mobiliza în continuare 
să folosească din plin utilajele 
și timpul de lucru, să reducă 
continuu consumurile specifice, 
îndeosebi dc cocs și metal, să 
contribuie la găsirea de noi so
luții de valorificare în condiții 
de eficiență sporită a resurse
lor interne de materii prime. 
Ele sînt chemate să sprijine 
conducerile unităților în pre
gătirea celor 45 000 de tineri 
care vor fi calificați pentru a- 
cest sector și în reciclarea cu- 
n Atjnțelor unui număr de pes
te 100 000 de siderurgiști.

Siderurgia — cu vechile ei 
centre muncitorești ale căror 
colective încercate au fost în 
anii de după naționalizare lea
gănul atîtor și alîtor inițiative 
— va deveni tot mai puternică, 
ridicindu-și în continuare con
tribuția sa la înălțimea sarci
nilor de mare răspundere pu
se în față de partid.

globală pe

Sub ferestrele

se îawa

NOTA
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Căminul muncitoresc I.G.C. PETROȘANI
angajează imediat

REVIZORI TEHNICI AUTO

cfi aparțin 
că numai

Mexic
Cultural 

Muncitoresc : 
seriile T—II:

in partide foarl 
cu pariuri 
nu

■ din Vulcan (clădirea cea 
nouă), sc njlă terenul dc 
spori ol Liceului teoretic 
din localitate. „Proximitatea 
arenei - - dacă $«■ are in ve
dere doar jaidul că orele dc 
educație fizicii sc (in in i 
organizat și fără a far 
.-gomotul, contraindicat 
tr-o instituție de ocroti 
sănătății — nu nr dera 
ză în timpul orelor de 
la liceu, ne .spunea mc 
primar Anafol Gurtaveneo, 
șe/ul secției .interne*. Du
pă orc insă, pinii scara tîr- 
ziu și chiar după ce se aprind

luminii nocturnă** deci,
pv acest teren își Jac apariția 
țel de fel de grupuri și grupu
lețe. copii, tineri și nu de 
puține ori, oameni mari, i 
toată puterea cuvintului. 
.ambalează" 
zgomotoase, 
berc', care 
nesc. Am 
ilul conducerii li 
tru curmarea vice 
fapte, ni s-a promt 
nimic. Cred că organele 
ordine, de miliție — ar 
tea și ar Ji necesar s-o 
— să intert'inâ pentru că a 
nu mai merge...

Este adevărat și la data 
zitei noastre in Spitalul 
Vulcan, deși era o ură la 
re programul șt’olar nu 
încheiase, in curte jos, 
find prin fereastră, ani 
zut un mare grup ,de ti 
(fără alură de sportivi or- 
gmrzați) „distrindu-se‘

Iiipărtășind părerile 
propunerile medicilor 
lului, așteptăm interi 
promptă și fermă a or 
lor de ordine pentru pu 
la punct a răuvoitorilor 
inconștienților (ca să fim mai 
puțin duri).

(Urmare din pag. I)

Mircca Pukanschi, Avram Brin- 
dușan. Anișoi Dogol.

In dorința de a înțelege mai 
bine rațiunea actualului mod 
dc desfășurare a practicii la 
această fabrică, ne-am adresat 
inginerului Glicorghe Dogaru, 
responsabil cu instruirea elevi
lor școlii uzinale din momen
tul intrării lor pe porțile uzi
nei : ..Desigur actuala formă. în 
condițiile unei repartizări mai 
judicioase a practicanților poate 
fi considerată acceptabilă. Iui 
noi insă marea majoritate a 
levilor urmează cursurile sec
țiilor dc strungari, frezori, ra
botori, meserii la care nu avem 
atîlca mașini ciți practicant i. 
Se produce deci supraaglome
rarea halci și, în mod normal, 
primii afectați de acest lucru 
sînt muncitorii, ei neputînd 
să-și desfășoare activitatea ' 
condiții normale. Revenirea 
atclierelc-școală ar fi deci so
luția cea mai bună la ora ac
tuală. Ni se sesizează dc ase
menea faptul că folosim prea 
mult elevii în munci necal if i- 
catc.. Nu avem încotro. Profi
lul fabricii este dc așa natură 
încit conducerea trebuie să ne 
solicite in munci de transport 
și depozitare. Poate ar fi și 
aici o soluție : sporirea numă
rului de electrocare și electro- 
stivuitoare in stare de funcțio
nare, a oamenilor special pre
gătiți pentru a Ie conduce". 
Iată deci un răspuns ce pare 
să ne scutească de prea - multe 
comentarii. Dar să-l completam 
și cu afirmațiile șefului fabri
cii, ing. Dumitru Crăciun :

— Executăm cu elevii, in
tr-adevăr, mai multe lucrări 
(recalificate decît se recomandă, 
afirma dinsul, dar poate nu toți 
au reușit să afle că în atribu
țiile lor intră și unele din a- 
cestea (n. n. — conform unui 
regulament de ordine interioa
ră). Operațiunea care nu con
vine este curățarea locurilor de

e-

în 
la

muncă, aprovizionare 
riale. Același lucru ins 
cern și cu muncitorii calificați. 
Nefiind permanentizate aceste 
lucrări, nu pot constitui un im
pediment alit de serios în acti
vitatea de însușire a meseriei. 
Aprovizionarea in asalt a fa
bricii noastre impune și .in
convenientele" amintite. Mai 
trist este că actualul program 
dc invățâminl este complet lip
sit de raționament. In aceeași 
zi elevii fac 3—4 ore de școală 
la Petroșani sau Lupeni și multe 
ore in șir trebuie să sc plimbe 
cu autobuzul. Cred că ar 
mai bine să sc revizuiască 
cest orar pentru a evita sup 
solicitarea acestor tineri, 
plus, ei nu au un statut pre
cis. La școală, cînd sînt trași 
la răspundere, spun 
de uzină, iar aici,.................
Grupul școlar poate să decidă 
asupra preocupărilor lor. Noi îi 
plătim, dai- nu putem să-i ve
rificăm mai îndeaproape. Cred 
că înlăturarea acestor anomalii 
ne-ar ajuta în educarea lor, în 
calificarea lor în meserie și im
plicit în asigurarea fabricii pen
tru viitorul apropiat cu cadre 
bine pregătite".

Iată exemple care denotă că 
procesul de școlarizare a cadrelor 
la F.S.II. Vulcan nu decurge în
tocmai cum ar trebui. Persistă 
din păcate, carențe in procesul de 
consolidare a cunoștințelor teo
retice >i în formarea deprin
derilor practice ale tinăruiui, 
deci in realizarea lui ca munci
tor, stăpin pe tainele meseriei, 
capabil să minuiască cu pri
cepere mașinile-uneltc, să di
rijeze procesul de producție, ca 
și in educarea sentimentului de 
dragoste față dc meserie, in obiș- 
nuirea lui cu ambianța locului 
dc muncă, cu disciplina dc pro
ducție. Conducerea fabricii, îm
preună cu grupurile școlare 
profesionale, au datoria de a 
garanta tinerilor elevi ai școlii 
uzinale terenul cel mai propice 
formării lor profesionale.

Produse cu caracteristici
tehnico-economice superioare

Colectivul Uzinei metalurgice 
din Iași a trecut la asimilarea 
de noi produse cu caracteristici 
tehnico-economice superioare, 
prevăzute în planul pe acest 
nn. In cele cîleva zile care au 
trecut de la începutul anului 
s-au realizat primele 500 tone 
de țevi de 17 și 21 mm sorti-

meni nou înscris în nomencla
tor. Intr-un stadiu avansat sc 
află studiile pentru asimilarea 
sortimentelor de țevi necesare 
confecționării cardanelor, ca și 
elaborarea tehnologiei dc fabri
cație a profilclor necesare con
struirii electrofiltrclor.

BAI i-.NI . Cmtecelc
UR1CANI : îngerii n-

I—IL

Luni, 17 ianuarie. Soarele 
răsare la ora 7,49 și apune 
la ora 17,03. Zile trecute din 
an - 17. zile rămase — 349.

Duminică. 1894 — S-a năs
cut Ecatcrina Tcodoroiu, c- 
roină a poporului român în 
primul război mondial (m. 
1917). 1891 — A murit com
pozitorul Lco Dcllibcs (n. 
183(>), 1957 — A murit diri
jorul A. Tosctihini (n. 1867).

Luni. 1897 — A murit Pa
vel Zăgfmescu, conducătorul 
detașamentului dc pompieri 
care a luptat împotriva tru
pelor turcești sosite în țară 
să înfrîngă revoluția de la 
1848 (n. 1815). 1950 — A fost 
Creat Partidul Comunist din 
Bolivia. 1961 — A fost asn- 

Patricc Lumumba, erou 
Republicii Democratice 

1925). 19-15 — Eli- 
■aș.ului Varșovia dc 

sub ocupația hilleristă.’

mergem

CASA DE CULTURA 
PETROȘANI. La ora 11, în 
cadrul intim-clubului : Cine- 
cluburilc și producția — dez
batere urmată de o gală dc 
filme realizate de cineclu- 
burile din Valea Jiului. La 
ora 18, SATIRA ȘI VESELIE 

seară dedicată tinerilor 
construcții și din co-

t’LUBURI : Lupeni — 
ora 10, sala dc lectură — 
DIMINEAȚA DE BASME 
pentru elevii claselor a 11-a 
de la Școala generală nr. 6; 
Pctrila — ora 10, DIMINEA
ȚA DE GHICITORI Șl PRO
VERBE : Aninoasa — ora 10, 
DIMINEAȚA DE BASME 
PENTRU COPII, iar la ora 
19 — seară de dans pentr 
tineret.

(LUNI)
CINEMATOGRAFE. 

PETROȘANI 7 No
iembrie : Ș;ur>; Republica : 
Nu pleca; PETR1LA : Para
da circului; LONEA — Mi
nerul: Moartea fllatchstului; 
VULCAN: Leac contra dr 
gușter ANTNOASA 
8 lrti; PAROȘENI Mex 
'7o, LUI'ENI - Cultural : 
Simon Bolivar; Muncitoresc : 
i < atkovschi, seriile I- II; U 
RICANI ; Îngerii negri, 
riile l-II.

POFTIȚI IA PATINOAR
1‘rufițind dc răcirea tim 

pulul din ultimele zile, aso- 
cKifiilc sportive Preparatorul 
și Minerul Lupeni au trecut 
operativ la înfăptuirea mă
surilor de amenajare nece
sare, astfel incit ele sini in 
măsură să anunțe publicului 
redeschiderea patinomului 
dm localitate.

Amatorilor sportului pe 
p it inc — copii, tineri și 
vîrstnici — li sc oferă la pa
tinoarul din Lupeni condi
ții excelente pentru practi
carea sportului preferat, de 
cure cele două asociații ii 
invită să profile din plin.

strajă patriei.
Emisiune in limba ma
ghiară.
Postmeridian.
Film serial pentru ti
neret : .Planeta gigan- 
țllor".
Publicitate.
( ainpionatelc europene, 
dc patinaj artistic. De
monstrațiile laurcaților. 
Transmisiune do la Gii- 
feborg.

• folclorice : Mche-

1 001 dc seri — Aven
turile celor doi căței.
Telejurnalul de scară. 
Reportajul săptâininii. 
Film artistic : „Bancno
ta dc un milion dc lire 
sterline" Cu Gregory 
Peck, Ronald Squire, 
Joyce Greu fel I.

21.50 Alo, Sofia ? Aici Bucu
rești... Muzica ușoară, 
dansul și buna dispo
ziție și-au dat intîlnire 
In București intr-o emi
siune realizată în cola
borare cu Telcviziunilc 
română și bulgară.

22,5'1 Telejurnalul de noapte.

icâ populara n Radiolclcvi- 
ziumi; 14,00 Unda veselă;
14.30 La microfon Luigi Io
nesco, Mie NdkflO și Duiida; 
15,00 Buletin do știri; 15,05 
Concert de muzică populară;
15.30 Recital do operetă; 16,00 
Estrada duminicală: 17,00 Se
rial radiofonic pentru tinerii 
ascultători. .Eciitcrinti Var
ga*. do Vlaicu Bfrna (Epi
sodul II); 19,00 Radiojurnal 
20.00 Tableta dc seară; 20,4' 
Meridiane melodii; 22,00 Ra 
diojurnal. Buletin meteoro
logic; 22,10 Panoramic spor
tiv; 22,30 Aplauze pentru 
Josephine Baker si Glcă Pe
trescu: 22,50 Moment poetic; 
23,00 Muzică dc dans: 24,00 
Buletin dc știri; 0,03—6.00 
Estrada nocturnă.

1,1 NI 17 I \NUARIE

LUNI 17 I INUARII-
PROGRAMUL I : 6.00 Mu 

zică și actualități; 6,30 Gim
nastică; 7.00 Radiojurnal. Bu
letin mclco-rutier. Sport; 7,45 
Sfiitul medicului; 8,00 Suma 

8.08 Matineu mu- 
Moment poetic: 

microfon, melodia 
preferată; 9,00 Buletin de 
știri: 9,03 La microfon, me
lodia preferată; 9,30 Revista 
literară radio: 10,00 Buletin 
de știri: 10,05 Muzică ixjpu 
Iară: 10,30 Știința in slujba 
păiii: 10.40 Opera -Ileana- 
dc Erml Monția (fragmente): 
11,00 Buletin de Știri: 11,05 
Din muzica popoarelor: H.lâ 
Prezent și viitor în știința 
agricolă; 11.3j Cinteee dr 
V sile Ponoviei: 12,00 Discul 
zilei: 12.15 Recital de operă: 
12.30 Intîlnire < i melodia 
popularii si ini. rpretlll pre
ferat: 13,00 Radiojurnal:
13.15 Avanpremieră cotidia
nă; 13,30 Inșir-tc mărf-ârite: 
It.oo Cornniziitirul săptămî 
:iî; 14,20 .Te apăr, te laud. 

!■' r-înt rm <ir,e muzicală 
pentru r,si,,sr i5.oo Buletin 
de știri; 15.05 Viața 
nomică: 15,30 Pacini vc 
si orchestrale din muzici 
' o dă: 16.00 Radiojurnal. 
Buletin meteo-rutier; 
Formații artistice cu 
tr.->'litii: 17.00 Antena 
retului in actualitate; 
Concert do muz’ră ponulară; 
18,00 Orde- scrii: 20.00 Ta
bleta do seară: 20.05 Zece 
melodii preferate: 20.30 Tea
tru radiofonic. 21.50 La mi
crofon. Mia Barbu; 22,00 Ra
diojurnal. Buletin meteorolo
gic. Sport: 22,30 Concert dc 
seară; 22,55 Moment poetic; 
23,00 Concert de seară (con
tinuare); 24,00 Buletin de 
știri: 0,03—6.00 Estrada noc
turnă.

16,(10—17,110 Lecții pentru lu
crătorii din agricultură. 
Ecranul. Emisiune dc 
informație și critică ci
nematografică.
Aplauze pentru români.
Slop-cadru. 
Publicitate.
I Olli de seri — Aven
turile celor doi căței. 
Telejurnalul de scară. 
Roman foileton : David 
Copperfield (V).
Programul făuririi con
știente a viitorului. Po
litica externă a Româ
niei, o politică pătrunsă 
de spiritul concepției 
materialist-dialcc lice a 
partidului și si a . ului 
nostru
Steaua fără nume. Emi- 
siunc-concurs pentru ti
nerii inlcrpreți de mu
zică ușoară. Prezintă 
Dan Deșliu.

țările socialiste — 
. Ungară — Mis-

(duminică)
<> TEATRUL DE STAT 

„VALEA JIULUI-, Spectacol 
cu piesa „...Eseu** de Tudor 

ora 19, la sediul

TeLsro/,^1

vineri între 
iar marți, 

între orele

V Pompierii militari Pe
troșani — 1150: Serviciul dc 
urgențe Petroșani — 1313; 
Maternitatea Petroșani — 
1427; Miliția Petroșani — 
121J; Inspectoratul comercial 
dc stal — 1220, interior 42.

O Feti oșani i nr.
Republicii, deschisă între 
orele 7—22 ; duminica — 
Cartier Carpați, deschisă în
tre orele 7—21,30; duminică 

între orele 8—14; Cartier Ae
roport, deschisă in zilele de 
luni, miercuri și 
orele 7,30—15,30, 
joi și sîmbătă 
7,30—12.30; 16.00—19,00.

Telejurnalul de noapte.

DUMINICA 16 IANUARIE
PROGRAMUL 1 : 6,00 Bu

letin de știri; 6.05 Concertul 
dimineții; 7.00 Radiojurnal. 
Buletin meteor-rutier. Sport; 
7,45 Avanpremieră cotidiană; 
8,00 Sumarul presei; 8,03 
Ilustrate muzicale; 9,00 Ora 
salului; 10,00 Radiomagazinul 
femeilor; 10,30 Parada cîn- 
tccului 11,00 Buletin de știri; 
11.05 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat; 12,00 De toate pentru 
toți; 13,00 Radiojurnal. Sport; 
13,15 Miniaturi instrumenta
le; 13,30 Orchestra de mu-

< CINEMATOGRAFE. PI- 
TROȘANI — 7 Noiembrie: 
Oliver, seriile I—II: Repu
blica : Bătălia de pe Ncretva, 

. seriile 1—11; PETRI LA : Pa
rada circului; LONEA — 
Minerul : Start la moștenire: 

, VULCAN : Omul orchestră; 
ANTNOASA ; Al 8-lea: PA
ROȘENI ; Mexic ’70: LU- 
PENI — Cultural : Simon 
Bolivar;

’ kovski.N

s
5

Gimnastica pentru toți. 
Cravatele roșii.
Viața satului.
Să înțelegem muzica. 
Ciclu de educație mu
zicală prezentat de di
rijorul Leonard Bern
stein.

ieri, temperatura maximă 
la Petroșani a fost de minus 
7 grade iar la Paring de mi
nus 8 grade. Minima a atins 
15 grade atît la Petroșani 
cit și Ia Paring.

Pentru următoarele 24 de 
orc: Vremea se menține în 
general friguroasă. Cerul va 
fi mai mult senin.

© informații utilitare informați1 utilitare

calitățile de conducător poli
tic.

Ce ne propunem să între
prindem în viitorul apropiat 
pentru ca la toate căminele 
să se desfășoare o activitate 
cultural-educativă permanen
tă și eficientă? Măsurile pe 
care le preconizăm vizează 
asigurarea tuturor cluburilor 
de la cămine nu numai cu 
televizoare și jocuri distrac
tive, dar și cu biblioteci vo
lante. colecții de ziare și re
viste cup inzînd un minim 
de 5—6 titluri. Pentru ca ac
tivitatea la aceste cluburi 
să aibă continuitate, se im
pune întocmirea unor pla
nuri de acțiune ținînd sea
ma de preferințele locatari
lor și posibilitățile lor. Avem 
în vedere organizarea ce) 
puțin a unei acțiuni pe lu
nă din gama largă a ma
nifestărilor ce stau la înde- 
mîna comitetelor de cămin, 
ca de exemplu expunerile 
pe teme politice, tehnice, 
științifice, recenzii de

Vedere spre Paring.

Ci

medalmune literare. înlilniri 
cu oameni de seamă, — acti
viști, muncitori, deputați — 
informări asupra evenimen
telor interne și internațio
nale, explicarea unor legi și 
decrete. Vor trebui între
prinse, totodată, acțiuni mai 
ample de amenajare a unor 
terenuri de’sport la toate că
minele în imediata apropie
re a acestora, bineînțeles cu 
participarea locatarilor.

Sînt sarcini pe care nu le 
vor putea realiza numai ad
ministratorii căminelor, co
mitetele de locatari. oricît 
de bine intenționate ar fi. 
Iată de ce se impune ca ac
tivitățile educative, cultura
le. sportive să se bucure de 
un sprijin mai substanțial, 
concret, atît sub aspect ma
terial eît și organizatoric — 
din partea conducerilor uni
tăților miniere, a comitetelor 
sindicatelor și U.T.C. Ceea 
ce socotim ca deosebit de 
important este -a acțiunile 
să fie canalizate spre sco
puri precise : educarea loca
tarilor în spiritul stimei și 
dragostei față de muncă, fa
ță de colectivul unde lucrea
ză, al păstrării avutului ob
ștesc. comportării corecte în 
societate, participării cu mai 
multă pasiune la acțiuni de 
interes obștesc, cultivării u- 
nor trăsături morale înain
tate cum sînt cinstea, cura
jul, demnitatea, modestia, 
simplitatea.

Iată cîtev.i din acțiunile și 
măsurile pe care sintem ho- 
lărîți să le traducem in via
ță. in perioada imediat ur
mătoare. cunsiderindu :e nu 

posibile, dar mai ales 
e. Nutrim convinge 
in acest fel luate că

it muncitorești ale «ni- 
r minieie din bazinul 
u vor deveni pe lîngă 

loeuifi de udihnă, locuri de 
înaintate 

edu- 
față de 

cadru unde 'ine- 
■iți pentru inun-

u unei 
socialiste, de 

dragostei 
minerii, un c 
vii sini educi

autorizați, pentru garajele 
Petroșani și Lupeni.

Informații, zilnic la serviciul personal al întreprinderii.

COMBINATUL CĂRBUNELUI
TÎRGU JIU

angajeaza
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

electricieni
sudori electrici
sudori autogeni 
lăcătuși montori 
lăcătuși mecanici 
ajustori
forjori 
strungari
frezori
rabotori
rectificatori

♦

♦
♦

reglori mașini- 
unelte
bobinatori
macaragii poduri 
rulante, care să poa
tă lucra în unități 
cu profil construc- 
|t1 de mașini, pre
cum șl personal teh- 
uico-lfigineresc cu 
activitate și pregă
tire 
niu.

îd acest dome-

SE ASIGURĂ CAZAREA IN ORAȘUI 
TÎRGU JIU.

Salarizarea conform H.C.M. 914/1968.
Cei interesați se pot adresa la serviciul per

sonal al Combinatului cărbunelui Tîrgu Jiu. 
B-dul Republicii nr. 1, telefon 2685.
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româno-ungar. de
economica

0 notă adresată secretarului
O.N.U. degeneral al Socialiste Croatia
R. P. Chinezereprezentantul

con- I

Semnarea unui protocol

colaborare

■dintc nl 
luilui dc Miniștri, iar dclt 
țin ungară — de Valyi P( 
vicepreședinte al Guvernului 
Revolut ionar Muncitorcsc-Ță 
nesc Ungar.

Cu ac 
șodinți 
tivi tatea 
operare 
romuno-

Demisia 
guvernului

iionucc 
membre

est prilej, cei doi 
tu trecut în 

dc colaboi 
economică

jară desfășurată în 
ultimii ani și au stabilit mă
suri pentru impulsionarea fi
nalizării acțiunilor dc colabora
re și cooperare, in curs dc tra
tative, In domeniile industriei 
construcțiilor dc mașini, indus
triei chimico, energiei electrice, 
industriei petrolului, industriei 
miniere, industriei materialelor 
dc construcții, industriei ușoa
re. agriculturii, transporturilor 
și în alte sectoare. A fost exa
minat. de asemenea, modul dc 
desfășurare a schimburilor de 
mărfuri dintre Cele două țări și 
au fost adoptate recomandări 
cu privire la dezvoltarea aces
tora în continuare.

In vederea lărgirii și adînci-

ocolul încheiiil
a fost semnal
i celor două părți in co
rn ix ta guvernamentală ro

de colaborare cco-

mnarc nu participat Ioan 
Cotoi, ambasadorul României la 
Budapesta, precum și membrii 
celor două delegații guverna
mentale.

*

Cu prilejul prezenței la Bu
dapesta 
conduse 
Banc, ambasadorul României In 
Budapesta, loan Cotoț, a oferit 
sîmbătă scara in saloanele am
basadei un cocteil. Au partici
pat Valyi Peter și alte persoane 
oficiale ungare.

n delegației române 
dc tovarășul Iosif

IlOMA 15 (Agerpres). — Pic
iorul italian. Emilio Colombo, 

a prezentat sîmbătă președin
telui Giovanni Leone demisia 
guvernului său. Criza guverna
mentală a atins momentul cul
minant după eșuarea consultă
rilor avute sîmbută dimineața 
dc Emilio Colombo cu liderii 
partidelor de guvcrnămînl, în 
vederea aplanării divergențelor. 
Președintele Italici a cerut pre
mierului demisionai- să rămină 
in funcție pînă la formarea 
unui nou guvern. Consultările 
în vederea refacerii coaliției de 
centru-stînga — formată din 
partidele dcmocrat-creștin, so
cialist. socialist-democratic și 
republican — vor începe luni.

NAȚIUNILE UNITE 1.'» (A 
gerpres) — După cum infor
mează agenția China Nouă, re
prezentantul permanent al R.P. 
Chineză la Națiunile Unite,* 
Huang Hun. a adresai secreta
rului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, o notă în care cere 
sistarea imediată a asistenței 
acordate clicii lui Cian Kai-și de 
către unele organisme .și insti
tuții ale O.N.U., cum ar fl Pro
gramul pentru dezvoltare și 
Comitetul pentru cooperare 
tehnică. In notă se reamintește 
că rezoluția Adunării Genera
le a O.N.U. prin care au fos* 
restabilite drepturile 
ale R.P. Chineze la

Unite picvede excluderea Ime
diată a emisarilor ciankalșiștl 
din O.N.U. șj din tonte institu
țiile specializate ale acesteia. 
.Cu atit mai greu dc înțeles 
apare faptul că. după adopta
rea rezoluției menționate, Insti
tuții ale O.N.U. continuă
tartele șl programele dc asis
tența dc care beneficiază clica 
lui Cian Knl-și', sc arată in 
nota reprezentantului chinez.

BELGRAD 13 (Agerpres). — 
La Zagreb — informează agen
ția Tuning — u avut loc sesi
unea Adunării Republicii So
cialiste Croația. In cadrul u- 
nei ședințe comune a camere
lor. deputății au aprobat demi
siile lui Maks Bace și Millvoi 
Rukavina din funcțiile de vi
cepreședinți ai Adunării. Tot
odată, .iu fost aprobate demi
siile lui Mika Tripnlo din 
fun< țin de membru al Prezi
diului R.S.F. Iugoslavia șl ale

lui losip Djerdja, Krcșimir 
Djeba, Jure Sarici șl Ivmi Șlbl 
din funcțiile de reprezentanți 
oi Croației in Consiliul Popoa
relor ol Adunării Federale.

Milan Mișkovici a fost 
membru al Prezidiului IL 
Iugoslavie, Iar Boris Bakraci și 
Mirko Bojlci, vicepreședinți al 
Adunării Croației. De asemenea 
a fost ales noul Consiliu exe
cutiv al Croației, în fi unica 
ruia se află îvo Pcrișin.

Că- I
I
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Consiliul de Securitate
se va întruni la Addis Abeba
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BUDAPESTA 15 (Ager
pres). — In localitatea Kis- 
kore din R.P. Ungară sc des
fășoară în prezent lucrările 
de construcție a unui mare 
sistem hidraulic rTisza-2“. 
Aici va fi format cel 
mai marc lac artificial din 
Ungaria, in lungime dc peș
te 30 kilometri și cu lăți
mea de aproximativ 6 kilo
metri. Pe malurile „micului 
Balaton*, cum este denumit 
de pe acum viitorul lac ar
tificial. sc vor amenaja sta
țiuni balneare dotate cu sa
natorii și casc de odihnă.

Principalul obiectiv al no
dului hidraulic in construc
ție- il constituie însă irigarea 
terenurilor aride. încă în 
1973, „Tisza-2- va permite să 
fie irigate peste 300 000 hec
tare pămînl

Chineze in anul ce

O declarație
a lui Gus Hali

9 La Hanoi au fost semna
le acordul privind acordarea de 
răi re Cehoslovacia dc ajutor 
economic și militar R.D. Viet
nam. precum și acordul cu pri
vire la schimbul de mărfuri și 
plățile intre cele două țări pe 
anul 1972, in prevederile '. nu
ia intră, de asemenea, intensi
ficarea cooperării economice, 
științifice și tehnologice intre 
Cehoslovacia și R.D. Vietnam 
— relatează agenția V.N. V

MOSCOVA 15 (Agerpres). 
— O mare carieră de man- 
nan a fost dată in folosință 
in sudul Ucrainei. Ea va fur
niza anual 1200 000 tone dc 
materie primă pentru indus
tria metalurgică. La carieră 
funcționează un excavator 
cu rotor, capabil să disloce 
5 000 metri cubi de rocă in 
decurs de o oră.

Pe baza zăcămintelor de 
inangan descoperite recent in 
această regiune a R.S.S. U- 
crainene a început să se 
construiască o mină-gigant, 
cu o capacitate de un mili
ard tone minereu anual. Ga
leriile ei se vor întinde pe o 
lungime de 15 kilometri, iar 
tehnica modernă cu care va 
fi dotată va permite o du
blare a productivității mun
cii minerilor.

triei R.P. 
a trecut.

Astfel, producția națională 
de oțel a fost, in 1971, de 21 
milioane tone, ceea ce repre
zintă o creștere de 18 la sută 
în raport cu producția anu
lui 197(1. Producția de oțel 
laminat a crescut cu 15 la 
sută, iar cea de fontă — cu 
23 la sută.

Sporul producției naționa
le, in raport cu 1970 a fost, 
în domeniul industriei meca
nice de 18 la sulă, al indus
triei extractive de țiței — 
de 28 la sută, de gaze natu
rale — de 25 la sută și căr
bune — de 8 la sută. In in
dustria materialelor de con
strucție s-a înregistrat un 
spor de aproximativ 22« ...

Se menționează că planul 
de stat a fost îndeplinit îna
inte de termen, depășind ni
velul anului 1970. in indus
tria țesăturilor din bumbac 
și industria celulozei.

NEW YORK 15 (Agerpres). 
— In cadrul unei conferințe 
de presă desfășurate la Los 
Angeles, secretarul general al 
Partidului Comunist din S.U.A 
Gus Hall, a criticat politica 
Administrației în Vietnam, re
fuzul ei dc a stabili data de
finitivă a retragerii trupelor 
americane din Asia de sud-est. 
Gus Hall a declarat că prin

aceasta guvernul își păstrează 
posibilitățile de extindere a a- 
gresiunii împotriva popoarelor 
din Indochina. Gus Hali, care 
este candidatul Partidului Co
munist pentru alegerile prezi
dențiale din acest an. a relevat 
că. în ciuda tuturor discrimină
rilor, P.C. din S.U.A.. întențțp- 
nează să participe intens Ja 
campania electorală.

NEW YORK 
—- Consiliul dc 
O.N.U. sc va întruni la 28 ia
nuarie, la Addis Abeba, infor
mează agenția France Presse. 
Subcomitetul instituit marți, la 
recomandarea actualului pre
ședinte al consiliului, ambasa
dorul somalez Abby Farah, a 
luat vineri scara o hotărîrc pri-

15 (Agerpres). 
Securitate al

vind stabilirea locului și datei 
viitoarei sesiuni africane a Con
siliului dc Securitate.

Ordinea dc zi a reuniunii va 
cuprinde o serie de probleme 
cu care este confruntat in pre
zent continentul african, cum ar 
fi menținerea colonialismului, 
discriminarea rasială, politica 
dc apartheid etc.

După cum s-a mai anunțat, 
organizarea unei sesiuni a Con
siliului dc Securitate intr-o ca
pitală africană a fost propusă 
de Organizația Unității Africa- 
nc, al cărei sediu este în pre
zent la Addis Abeba, și apro
bată dc Adunarea Generală a 
O.N.U.

i
i
i

Greva miHcrller
britanici continuă

★
PEKIN 15 (Agerpres). 

Ziarul „Jenminjibao" a 
blicat o serie de materiale-
bilanț consacrate evoluției 
diverselor ramuri ale indus-

pu-

ULAN BATOR 15 (Ager
pres). — Industria construc
țiilor este una din ramurile 
cu cea mai rapidă dezvolta
re a economici naționale a 
R.P. Mongole. In cincinalul 
1966—1970, volumul lucrări
lor de construcții și montaj 
a crescut cu peste 40 la su
tă in comparație cu cei cinci 
ani precedenți. Productivita
tea muncii in construcții a 
sporit, in aceeași perioadă, 
cu peste 30 la sută. Ca ur
mare a acestui fapt, pe har
ta industrială a țării au a- 
părut noi centre industriale 
și noi întreprinderi.

Noul plan cincinal de dez
voltare a țării prevede o 
dezvoltare intensivă a con
strucțiilor capitale. Pe baza 
creșterii productivității mun
cii cu 37 la sută, se va rea
liza și o reducere a prețului 
de cost al lucrărilor de con
strucții și montaj cu cel pu
țin 5 la sută.

LONDRA 15 (Agerpres). — 
Greva generală a minerilor 
britanici a intrat în cea de-a 
doua sa săptămînă, fără a e- 
xista indicii privind o în
cheiere a sa intr-un viilor 
apropiat. In ultimele zile, 
minerii au sporit numărul 
pichetelor orgor.izatc in por
turi, in apropierea centrale
lor electrice și a depozitelor 
de cărbune. Te de altă par
te, s-a accentuat sprijinul a- 
cordat greviștilor de către

muncitorii din alic sectoare. 
Potrivit declarațiilor lideri
lor sindicali, este de aștep
tat ca. in viitoarele două-trei 
săptămini, consumarea re
zervelor de cărbune ale cen
tralelor termice să oblige la 
o întrerupere pe
curentului electric. Joe Gor
mley președintele sindicatu
lui național al minerilor, a 
subliniat din nou că greviș
tii nu vor relua lucrul dc
cît după satisfacerea integra
lă a revendicărilor lor.

alocuri a
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Intîlnirea Senatorul E. Muskie
dintre S. Salam
și Yasser Arafat

despre războiul
In legătură cu tratatele

I
I

CHILE: Noi întreprinderi 
și monopoluri propuse 

pentru naționalizare
SANTIAGO DE CHILE 15 

(Agerpres). — Președintele Sal
vador Allende a trimis Con
gresului spre aprobare o listă 
cuprinzînd numele a 53 de în
treprinderi care urmează să 
fie naționalizate și a altor 38 
ce vor fi transformate în în
treprinderi mixte. Printre fir
mele care vor fi naționalizate 
se află Compania telefoanelor, 
Compania națională pentru e- 
nergie electrică. Termocentrala

sud-americanâ și alte zece 
mari întreprinderi textile.

Totodată, șeful statului chi
lian a declarat, în cadrul unei 
întîlnîri cu reprezentanți ai 
certurilor de afaceri, că, în cu- 
rînd, parlamentul va trebui să 
se pronunțe și asupra naționa
lizării unui număr de nouă 
mari monopoluri, între care se 
află și Transporoland Distribu
tion Companie, care controlea
ză o mare parte din activita
tea în domeniul transporturi
lor.

SAIGON 15 (Agerpres). — 
Săvirșind un nou atentat la 
securitatea și suveranitatea 
de stat a R.D. Vietnam, avi
ația Statelor Unite a încălcat 
simbâtă spațiul aerian și a 
atacat teritoriul R.D.V. După 
cum informează agenția Re
uter, care citează Comanda
mentul american din Saigon, 
un avion al S.U.A. de tipul 
..F-105" a atacat cu rachete 
un punct de pe teritoriul 
R.D. Vietnam, situat la 65 km 
sud-est de localitatea Done 
Hoi.

Poliția din Miinchen a 
prezentat presei un so- 
nograf, unic in Europa, 
care înregistrează vocile 
unor denunțători ano
nimi (răpitori, șantajiști, P ,;' 
ele.) cu cele mai fine 
modulații, după care le 
poate face identificarea. 
Experiențele făcute 
diferite persoane au 
rezultatele scontate.

In foto: Prczentî 
sonografului.

pe 
<lal

# In luaa februarie va avea 
loc la Addis Abeba cea de-a 
19-a sesiune a Consiliului mi
nisterial a) Organizației Unită
ții Africane, anunță agenția 
tunisiană de presă, citînd In
formații parvenite de la Cairo. 
Miniștrii de externe africani 
vor examina raportul Comisiei 
pentru coordonarea eliberării 
Africii — reunită în prezent 
la Benghazi. în Libia — asu
pra evoluției luptei armate din 
teritoriile africane aflate sub 
dominație colonială. Va fi dls- 

nimenea, situația din 
Orientul Apropiat.

* La Moscova a fost sem
nat vim-r. un protocol privind 
colaborarea sovieto-belgiană în 
domeniul producerii de mase 
plastice și catalizatori, transmi
te agenția T.A.S.S. Protocolul 
a fost încheiat în urma con
vorbirilor dintre specialiști so
vietici în domeniul chimiei și 
o delegație de industriași bel
gieni. condusă de Roger Jans
sen. vicepreședinte al Federa
ției industriei chimice din _ 
gia.

Bel-

sud- 
lup-

Tot mai mulți soldați 
vietnamezi refuză să mai 
te în armata regimului de la 
Saigon, trecînd de partea pa- 
trioților. După cum anunță a- 
genția de presă „Eliberarea', 
potrivit unor date incomplete, 
numai în zona Deltei Mekon- 
gului, 16 500 de soldați saigo.- 
nezi și-au părăsit în cursul a- 
nuliii trecut unitățile.

@ Potrivit agenției Khaosan 
Pnthet Lao, in cursul anului 
1971. patrioții laoțieni aii dobo
ri t sau nimicit la sol 706 avi
oane și elicoptere americane. 
Astfel, în 1971, pierderile ame
ricane au fost cele 
din ultimii ani-

mai mari

BEIRUT 15 (Agerpres). — A 
gențiile Reuter și France Presse 
informează că premierul Saeb 
Salam, însoțit de generalul Is
kander Ghanen. comandantul 
armatei libaneze, a avut o în- 
tîlnire cu Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei. în urma raidu
lui lansat de o unitate israelia- 
nă împotriva localității Kafra 
din sudul țării. Cu această o- 
cazie, menționează agenția Reu
ter, au fost discutate probleme 
privind condițiile aplicării a- 
cordului existent între unitățile 
dc comando staționate pc teri
toriul libanez și guvernul dc la 
Beirut. Premierul Saeb Salam 
a declarat că discuțiile au dus 
la rezultate pozitive.

din Asia de sud-est
WASHINGTON 15. — Cores

pondentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie. transmite : Precizîndu-și 
poziția față de politica Admi
nistrației în Asia de sud-est, se
natorul Edmund Muskie, consi
derat a fi principalul preten
dent la învestitură din partea 
Partidului democrat la candi
datura pentru postul de pre
ședinte, a declarat „că interesele 
S.U.A. xpot fi servite numai dacă 
ies complet din război, ’* 
repede posibil-1.

Subliniind că opinia 
americană este profund 
rată de continuarea 
război pc care îl consideră ne
drept. Muskie a arătat că, în 
ciuda jertfirii a circa 55 000

cît mai

publică 
îngrijo- 
acestui

dc tineri americani și a chel
tuirii a peste 130 de miliarde 
de dolari. S.U.A. nu au fost și 
nici nu vor fi în stare să-și 
impună voința în rezolvarea si
tuației dm Vietnam.

Definind reluarea recentă dc 
către S.U.A. a bombardamen
telor masive asupra R. D. Viet
nam drept „un procedeu sortit 
eșecului11, Edmund Muskie a a- 
firmat că pentru eliberarea pri
zonierilor americani nu există 
dccît o singură cale — „aceea 
de a pune capăt războiului. Cu 
alte cuvinte, de a ne angaja 
să ne retragem definitiv".

semnate de guvernul
vest-german cu U.R.S.S.

i

i

și R. P Polonă
i
i

• Sub actualul guvern d:n 
Panama. prezidat de Omar 
Torrijos, s-au realizat schim
bări structurale în agricultura 
țării, a declarat directorul ge
neral pentru reforma agrară, 
Robledo Landero. Pămîntul 
trebuie să fie în stăpînirea co
munităților ’ rurale și nu să 
constituie un instrument de 
îmbogățire în mîinile unui 
grup minoritar care exploa
tează marea majoritate a a- 
gricultorilor, a spus el.

Procesul intentat împotriva 
a doi foști ofițeri naziști

15 (Agerpres). — 
începe la Viena pro-

VIENA
Marți va 
cesul intentat împotriva a doi 
foști ofițeri naziști, Walter De- 
jaco și Fritz Ertl. Ei sînt acu
zația dc a fi contribuit direct 
în timpul celui de-al doilea 
război mondial la construirea 
și menținerea camerelor de ga-

zare ale lagărului de concen
trare de la Auschwitz, unde 
au fost exterminate peste trei 
milioane de persoane. Walter 
Dejaco s-a făcut, de asemenea, 
vinovat de maltratarea și uci
derea mai multor prizonieri în
carcerați în lagărul amintit.

BONN 15 (Agerpres). — Comi
sia juridică a Bundesratului a a- 
juns la concluzia că tratatele 
semnate de guvernul vest-german 
cu Uniunea Sovietică și cu R.P. 
Polonă sînt conforme constituției 
R.F.G., anunță agenția D.P.A. In 
urma examinării textelor celor 
două tratate, comisio a decis că 
nu este necesar ca ele să fie a- 
probate de camera superioară a

Parlamentului R.F.G., din moment 
ce nu implică modificări consti
tuționale.

Agenția menționează, totodată, 
că deciziile comisiei nu sint obli
gatorii pentru plenumul Bundes- 
râtului, care poate insista asupra 
necesității unei aprobări a celor 
două tratate sau le poate înain
ta Curții constituționale federale, 
spre examinare sub raport juridic. I

• Autoritățile de ia Beirut 
au cerut companiei americane 
„Medreco". ce exploatează rafi
năria de petrol din apropierea 
localității Saida, aproximativ 
140 milioane de lire libaneze, 
sumă reprezentînd redevențele 
datorate de această firmă sta
tului libanez, compensațiile ce 
rezultă din modificarea prețu
lui afișat al petrolului brut, 
precum și restanțele de impo
zite de la data constituirii ei, 
in anul 1955.

Rezultatele convorbirilor de 
la San Clemente de săptămînă 
trecută dintre președintele 
S.U.A. Richard Nixon și pre
mierul japonez. Eisaku Sato, 
făcute cunoscute opiniei publi
ce pc cale oficiala sau jurna
listică, justifică in mare mă
sură atitudinea rezervată a- 
doptată dc cele două părți îna
intea întilnirii. Cu numai 48 
ore înainte, purtătorul de cu- 
vint al Casei Albe, Gerald 
Warren, releva că „intre cele 
două țări există probleme co
merciale serioase care se cer 
reglementate" Cunoscînd poa
te sensul acestei „reglemen
tări" în accepția americană, 
ministrul japonez al comerțu
lui exterior și industriei, Ka- 
kuei Tanaka, declara in repli
că, la plecarea din Tokio, că 
„Japonia nu-și poate permite 
să facă noi concesii comercia
le Statelor Unite".

Discuțiile între titularii de
partamentelor de finanțe și 
comerț exterior ai celor două 
țări asupra chestiunilor econo- 

« unsidera e a 
fi fost purtate „intr-un ritm și 
ton forțat" s-au conformat în- 
trutotul spiritului diferit dc 
abordare. devoalat anticipat. 
După ce președintele Nixon a 
vorbit oaspeților niponi despre 
o anumită „interdependență e- 

of iciali tățile gazdă 
plîn- 
care 

ameri-

computers), vite, citrice și com
putere. Existența la cîteva sute 
de metri de locul convorbiri
lor a unui magazin de vinza- 
re a motoarelor Honda, in timp 
ce automobilele. „Made in De
troit" trebuie să achite o ta
xă vamală de 50 la sută „ad 
valorem" pentru a pătrunde in 
Japonia, a putut fi folosită 
drept argument dc către minis
trul de finanțe american. John 
Connally, dar opinia omologu
lui său Mikio Mizuta, îndeo
sebi în ceea ce privește com
puterele. a fost mai mult de-

conform căruia Statele Unite, 
cu un deficit în comerțul bila
teral de 3 miliarde dolari, nu 
mai are nici o posibilitate de 
a acorda avantaje exportatori
lor japonezi, care in mod cert 
ar fi cerute și de alți parte
neri comerciali. Punind în e- 
vidență menținerea unui „stătu 
quo ante" pe care, mai ales 
partea americană, dorea să-l 
depășească în favoarea sa, de
clarația comună remisă publi
cității la încheierea convorbiri
lor menționa doar că președin
tele Nixon și premierul Sato

Indeciziuni californiene

conomică", Oiiciuiuapie 
au formulat numeroase 
geri privind restricțiile 
paralizează investițiile 
cane din Japonia. Cit privește 
plasarea de mărfuri pe piața 
niponă, Statele Unite au cerut 
cu prioritate înlesniri pentru 
trei categorii de produse (cei 
trei *C — cattle, citrus and

cît reticență. Partea japoneză 
a făcut cunoscut partenerului 
său că recenta reevaluare a ye
nului cu 17 la sută și acordu
rile de limitare a exporturilor 
proprii de textile — măsuri 
întreprinse pentru a ajuta la 
echilibrarea balanței de plăți 
a Statelor Unite — grevează in 
îndeajuns dc mare proporție in
dustria niponă. Orice prevede
re concesivă va trebui pe vi
itor să corespundă uncia adop
tată de Administrație, inclusiv 
unei radicale revizuiri a legis
lației anti-dumping. Lipsa ori
cărui progres în acest domeniu 
s-a datorat și punctului de ve
dere american, precizat în ca
drul unei conferințe de Presă,

.,și-au exprimat satisfacția" fa
ță de progresele realizate in 
cadrul relațiilor economice, 
convenindu-se programarea u- 
nci noi runde de negocieri 
pentru încheierea unor aranja
mente practice.

Cadrul de transmitere a in
sulei Okinawa către Japonia, 
aflată sub administrația milita
ră a S.U.A. de la sfîrșitul celui 
de-al doilea război mondial, a 
cons.it uit un alt punct impor
tant al ordinei de zi. După 
semnarea acordului de retroce
dare, la 17 iunie 1971. opinia 
publică insulară și-a manifes
tat în repetate rînduri nemul
țumirea fuță de prevederile do
cumentului ce conținea posibili-

tatea folosirii in continuare în 
scopuri militare in regiunea 
Pacificului și Asiei a bazelor și 
armelor nucleare stocate aici. 
Luind cunoștință de reculul e- 
lectoral evident înregistrat de 
partidul liber-democrat pe ca
re îl prezidează, premierul Ei- 
saku Sato a cerut președintelui 
american asigurări mai ferme 
privitor la retragerea rachclelor 
nucleare și reducerea insla’ati- 
ilor și terenurilor militare de
ținute pînă acum de Staiele 
Unite. Răspunsul, consemnat 
în comunicatul comun, nu are 
decît un caracter intențional, 
de a analiza problema stațio
nării și folosirii armelor nu
cleare numai după retrocedare, 
stabilită la data de 15 mai. în 
loc de 1 iulie cum se prevăzu
se anterior. Cît privește ajus
tarea perimetrului bazelor a- 
mericane, întreprinderea unor 
acțiuni concrete de eliberare a 
unor terenuri agricole sau ma
siv populate, acestea nu vor de
mara decît tot după schimba
rea statutului Okinawei.

In contextul discutării și a 
altor probleme, cei doi interlo
cutori, pe lingă decizia de sta
bilire a unui „telefon 
intre Washington și
..spre o mai bună informare 
reciprocă', au căzut de acord 
să colaboreze în domeniul pre
zervării mediului înconjurător, 
al folosirii energiei atomice in 
scopuri pașnice și al explorării 
și folosirii 
precum * 
schimburi 
rale intre 
ponia.

i spațiului cosmic, 
și a unui plan de 
de programe cultu- 
Statele Unite și Ja-
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