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Sesiunea a Xlll-a
a Consiliului popular

municipal

dr. Iosif

UTCMAISTRUL
de la preparare

pe cei 
munca

I.G.L., 
vicepreșc- 

popular

COMUNICAT 
cu privire la cea 
dc-a cincizeci și șa
sea ședință a Comi
tetului Executiv al 
Consiliului de Aju
tor Economic Reci-

• A fost semnat Proto
colul comercial între 
România și Ungaria 
pc 1972 sociala a României

I 
I

șeful dc brigadă 
i Voicu, culeg ct- 

teva rclafii dc la teh
nicianul normator al sectoru
lui : din cele 225 106 tone căr
bune extrase dc sector fn 
cursul anului 1972, 66 650 to
rit le-a produs brigada sa. 
Din producția totală. 29.6 la 
Sută ' 2 431 tone peste plan. 
Media anuală a realizării tîor- 
mci : 103,S la suta; nit'i o lu
nă liră îndeplinirea planu
lui

In
1972.
peste 
E. M.

prima decadă a anului 
la cele 961 tone date 
plan de sectorul IV al 
Pelrila, brigada lui Eu- 

Voicu contribuie prin de- 
_ jirea randamentului uu 240 
kțj/post.

Uni galeriile sectorului co
bor pe suitorul abatajului 15 
Vest amenajat cu scări și 
poduri, curățat dc cărbuni 
La nivelul „baionetelor", i 
„simfonia" zgomotului

! Prețuirea
strada
niilor

I tinuu al ventilatorului, trans- 
1 portarul răstoarnă în rosto

gol cărbune negru, umezit la

I deversare de un pulverizator.
Proaspăt scoși din chiblă, 

cițiva stîlpi metalici, aduși
I dc la revizii, așteaptă să fie 
• supuși presiunii muntelui. Cu- 
Irățenie. ordine, multă lumi

nă la front. Intilnesc un lă- 
I căluș care a terminat rein- 
I zia utilajelor și instalațiilor. 
. In preabataj — unelte, co- 
I Iaci cu plasă metalică, .on- 
• duete. Pe castele — perfora- 
Itoare. Totul pregătit ordonat 

pentru a fi folosit.
■ Trec pe lingă un muncitor
I finăr și-l.intreb :

— Voicu„. ?
— Uite-1 în față.
Din preabataj. se lărgește 

in stingă un perete de 
bune de aproape 3 metri i 
țime. Loc mult, larg și 
grup de muncitori lucrează 
răpind armăturile profil TH 
ale preabatajului. Sînt asis
tași dc maistrul lancu.

— Noroc bun !
— Noroc bun !
Presiune mare ! Se zărește 

către coperiș.un alt grup de 
muncitori. Cu maistrul mă în
drept către ei. Execută ră- I 
pirea stilpilor SAGEN cu • 
grinzi Wamwersch și monta- I 
rea lor în fișia proaspăt eva- I 
ouată. Ca o curiozitate, mais- I 
trul lancu mi-l prezintă pe | 
minerul Rudolf Drotzinger i 
împreună cu care în luna I 
martie a acestui an, va pleca . 
în pensie: ,A fost și este I 
încă un muncitor dintre cei * 
mai buni, veteran în această | 
brigadă"

îmi propun să particip la I 
sărbătorirea evenimentului. 1 

Mai este nevoie de cițiva I 
pași ca să-l găsim pe cel ce i 
conduce lucru la acest aba- I 
taj. Ne salutăm bucuroși. E 
același om pe care-l știam I 
de-afară: statură potrivită. * 
vinjos, privire vioaie. L-au 
înnobilat pe acest om de 40 
de ani, cu 15 ani in minerit 
— munca, satisfacțiile, sarci
nile pe care niciodată nu le-a 
ocolit. Ne retragem cițiva me
tri pentru a discuta, lăsind 
ortacii să continue l 1 
,Am preluat brigada asta dc 

: " ’ ’ .------ 5 cu
el am fost la Aninoasa. in
tr-un schimb 
riență, timp de 
Mi-a plăcut rru 
ploatare prin frontal cu mi 
singur preabataj la culcuș.

lori dimineață, a avut loc, in 
sala clubului C.C.P., sesiunea 
a XIII-a a Consiliului popular 
al municipiului Petroșani.

La lucrările acesteia au luat 
parte deputății circumscripțiilor 
electorale din municipiu, con
ducători ai unor întreprinderi 
și instituții, precum și un nu
măr de invitați

La sesiune a participat tova
rășul VICIIENTE BALAN, 
prim-vicepreședinte al Comite
tului executiv al Consiliului 
popular al județului Hunedoa
ra și tovarășul CLEMENT 
NEGRUȚ, prim-secretar al Co
mitetului municipal de partid, 
președintele Comitetului execu
tiv al Consiliului popular al 
municipiului Petroșani.

Sesiunea a dezbătut următoa
rele probleme înscrise la ordi
nea de zi

1. Expunerea de motive la 
proiectul de hotărire cu privire 
la adoptarea planului economic 
și social-cultural pe anul 1972 
— prezentai de tovarășul TRA
IN BLAJ, prim-vicepreședin-

2. Expunerea de motive Iu 
proiectul de hotfirirc privind a- 
doptarea bugetului municipiu
lui Petroșani pe anul 1972 — 
prezentat de tovarășul IOAN 
MORARIU, șeful circumscrip
ției financiare;

3. Angajamentul Consiliului 
popular al municipiului Petro
șani penlru susținerea chemă
rii la întrecere lansată de Con
siliul popular al județului Hu
nedoara, către toate consiliile 
populare din țară — prezentat 
de către tovarășul EMILI AN 
TOMULESCU, vicepreședinte ;

4. Raportul comisiilor perma
nente la expunerile de motive 
privind cele două proiecte — 
prezentat de deputatul IOSIF 
BÎRSAN, vicepreședinte al Co
misiei permanente plan-finanțc.

Pe marginea materialelor 
"prezentate au luat cuvintul ur

mătorii deputați și invitați ■ 
ing. Dumitru Grunță, vi
cepreședinte al Consiliului 
popular Pelrila, Victor Brașo- 
veanu. vicepreședinte al Consi
liului popular Lupeni, ing. 
Andrei Samuel, director C.D.E.E.. 
fon Vladislav, primarul co-

munci Bănița, Constantin M<>- 
dilcă de la Urlcani, Adalbert 
Kalat li de la Dilja Marc, ing. 
Ioan Vărășcț, directorul ' 
Vasile Belcringhe, 
dinte al Consiliului . . 
Vulcan. Teofil Blag, primarul 
comunei Aninoasa.
Eșanu, directorul Spitalului u- 
nificat Petroșani, ing. Gheorghe 
Romoșan, directorul I.G.C., Con
stantin Ciolofan, directorul 
T.A.P.L., ing. Dumitru Țurnă, 
directorul Grupului dc șantiere 
al T.C.H. și Otto Abraham, di
rector cconomic-comcrcial —
C.C.P.

Concluzionind pe marginea 
dezbaterilor, tovarășul Vichcntc 
Bălan a apreciat pozitiv rezul
tatele obținute de Consiliul 
popular al municipiului în anul
1971 și a făcut prețioase reco
mandări pentru realizarea o- 
biectivelor stabilite in anul
1972

In încheierea lucrărilor sesi
unii, a luat cuvintul tovarășul 
Clement Negruț, suplinind a- 
probării proiectele de liotăriri, 
care au fost adoptate de sesiu- 
•ea deputaților.

Efervescență
în frontalele Lupenitiluî

La Comitetul Central al P.C.R. 
a avut loc ședința de lucru cu 
președinții comisiilor de elabora
re a prognozelor de dezvoltare 
economico-socialâ a României.

Lucrările ședinței au fost pre
zidate de tovarășul Nicolac 
Ceaușescu, secretai general al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Stat, președintele Comisiei Cen
trale de partid și de stat penlru 
elaborarea prognozelor.

Au participat tovarășii
Gheorghe Maurer, Manea Mănes- 
cu, Virgil Trolin, llie Verdcț și 
Maxim Berghianu, membri ai Bi
roului Comisiei Centrale.

A (ost prezentată o informare 
asupra stadiului de pregătire, or
ganizare și desfășurare a lucrări
lor de prognoză.

Ion

In cadrul ședinței au luat cu
vintul tovarășii : Manea Mănes- 
cu, Mihail Florescu, loan Avram, 
Octavian Groza, Ion Crăciun,
Florian Dănălache, Nicolae
Agachi, Ion Sirbu, Dumilru Popa, 
Maxim Berghianu, Emil Drăgănes- 
cu, Ion Pățan, Constantin Sandu, 
Constantin Băbâlau, losif Uglar, 
Leonte Răulu, Nicolae Tăbi’r- 
Pelre Blajovici, losif Banc, Roman 
Moldovan, Richard Winter, Miron 
Constantinescu.

In încheierea ședinței, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a dal in
dicații cu privire la desfășurarea 
in continuare a lucrărilor de ela
borare a prognozelor de dezvol
tare economică și socială a Ro
mâniei.

Numirea noului reprezentant
permanent al Republicii 

Socialiste România
pe lîngă Organizația

Națiunilor Unite
Prin decret al Consiliului de 

Stat, tovarășul Ion Dalcu, am
basador, a fost numit în func
ția de reprezentant permanent 
al Republicii Socialiste Româ
nia pe lîngă Organizația Na-

țiunilor Unite, în locul tova
rășului Gheorghe Diaconescu, 
care a fost rechemat în cen
trala Ministerului Afacerilor 
Externe.

(Agcrprcs)

La F.F.A. „Viscoza“ Lupeni
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| vinjos, privire vioaie. L-au I I înnobilat pe acest om de 40 I

de ani, cu 15 ani in minerit | 
. — munca, satisfacțiile, sarci- | 
I nile pe care niciodată nu le-a . 
■ ocolit. Ne retragem cițiva mc- I 
Itri pentru a discuta, lăsind ’ 

ortacii să continue lucrul : I 
I„Am preluat brigada asta de I 

la Carol Szabo. împreună
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Prima jumătate a lunii dc 
debut a noului an a fost mar
cată, în viața colectivelor sec
toarelor IV și VII de la Exploa
tarea minieră Lupeni de îmbu
curătoare succese în procesul 
dc extragere a cărbunelui. Ir. 
sectorul IV, depășindu-se pla
nul productivității muncii cu 
cca. 200 de kilograme/post, a 
fost posibilă trimiterea la su
prafață a peste 1000 de tone 
de cărbune extrase suplimen
tar sarcinilor de plan. La acest 
prim bilanț reușit, și-au a- 
dus o contribuție deosebită mi-

nerii din brigăzile conduse de 
Petre Constantin (abataj fron
tal nr. 2 vest), Ioan Solomon 
(abataj frontal nr. 4 vest) și 
Mihai Cîrdei (abataj frontal nr- 
3 est).

Strădania minerilor, completa 
lă de folosirea rațională a u- 
tilajelor din dotare și aprovi
zionarea ritmică cu materiale 
a permis și colectivului secto
rului VII să raporteze după 
primele 15 zile de muncă ale 
anului o depășire a planului 
la producția de cărbune cu 
l 1B7 de tone.

creării organizației revoluționa
re de tineret din patria noastră 
— impune intensificarea acțiu
nilor întreprinse de uteciști, a 
întregii vieți de organizație, 
pentru a continua astfel, pe 
măsura faptelor de astăzi, tra
dițiile de muncă și de luptă 
dobîndite de-a lungul anilor. 
In acest context, al unor acți
uni care prin efervescența lor 
îmbogățesc tradițiile create cu 
un plus de semnificații politice, 
se desfășoară și activitatea ce
lor nouă organizații U.T.C. din 
secțiile Fabricii de fire și fi
bre artificiale „Viscoza“ din 
Lupeni, organizații a căror pre
zență în viața orașului este u- 
nanim recunoscută.

Priceperea, ca și pasiune;! 
membrilor comitetului U.T.C. 
pe fabrică, avind în frunte un 
secretar cu experiență, care își 
consacră multe ore din timpul 
său liber îmbogățirii vieții de 
organizație, au orientat acțiuni
le înspre problemele de prim 
ordin ale tinerilor. In acest 
sens, concursurile, acțiunile de 
întrecere în muncă inițiate de 
tineri — Cea mai bună labo
rantă", „Luna februarie — lună 
de producție record”, „Fiecare

eten al cărții tehnice' — dove
desc strădaniile depuse de ti
neri. preocupările lor pe linia 
calificării și perfecționării pro
fesionale, sînt doar cîteva din 
activitățile comisiei social-pro- 
fesionale al cărei responsabil 
este tînărul Artur Dărîngă. Cî4 
privesc acțiunile patriotice că
rora li se acordă un viu in
teres, tinerii și-au înscris în 
program colectarea unor impor
tante cantități dc fier vechi, 
deșeuri, ca și efectuarea unui 
număr însemnat de ore de 
muncă patriotică în întreprin
dere si pe șantierele tineretu
lui din oraș. Asemenea acțiuni 
sînt deja începute și, pentru că 
în toate lucrurile trebuie să a- 
vem în vedere eficiența, aceas
ta se anunță de pe acum lău
dabilă soldîndu-se cu obține
rea unor economii deloc ne
glijabile.

Ca o necesitate permanentă 
a vieții de organizație rămîno 
intensificarea muncii de educa
ție politico-ideologică a tinere
tului. In acest sens, colocviul-
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globală și cea specială, 
zultatele obținute pînâ acum 
constituie eforturile prepara
torilor care lucrează aici. De
sigur, utilajele și-au spus cu
vintul, dar, vă spun ceva, 
cea mai modernă tehnică nu 
face mare lucru dacă nu este 
stăpînită de oameni pricepuți. 
Și în acest domeniu avem 
„specialiștii" noștri care s-au 
preocupat tot timpul de buna 
funcționare a instalațiilor. 
Echipele lui Vasile Fornade, 
Gheorghe Bodcan, Iuliu Szcll, 
Teodor Moldovan, Ștefan 
Racz și Andrei Drotzinger au 
fost întotdeauna la înălțime. 
Nici echipele de spălători 
conduse de Tudor Mîndrea- 
nu, Ștefan Gyorgy, Alexan
dru Kovacs, Mihai Varga. 
Emil Wilk și Nistor Moldo
van nu s-au lăsat mai prejos. 
Datorită priceperii muncito
rilor care lucrează aici am 
reușit sâ producem mii de 
tone de cărbune special pen
tru cocs cu cenușă de 8.5 la 
sută în 24 de ore și să spă
lăm o producție brută de 
8 000 tone în 15—16 ore.

Rezultatele sînt, într-ade- 
văr, cit se poate de frumoa
se, pe măsura hărniciei oa
menilor despre care îmi vor
bește Gheorghe Enciu. De 18

Doream să-j cunosc 
care contribuie prin 
lor la purificarea cărbunilor 
pentru cocsul și semicocsul 
metalurgic atit de necesar o- 
țelăriilor de la Hunedoara. 
Călan și Reșița. Pentru a- 
ceasta am urcat pe platfor
ma spălătoriei de la Prepa- 
rația cărbunelui Lupeni. A- 
colo. la planșeul jgheaburilor 
Rheo, unde se spală materia
lul mărunt, mi-a ieșit în 
întîmpinare maistrul princi
pal Gheorghe Enciu. Omul 
acesta cu statura înaltă și 
trăsăturile feței adine contu
rate se deosebește de ceilalți 
preparatori prin culoarea 
albă a căștii de protecție. In 
ochi ii pîipiie o lumină ciu
dată. iscoditoare. Dar după 
primeie cuvinte înțeleg că o- 
mul acesta, ancorat puternic 
în viața ȘÎ existența sectoru
lui de preparare, ascunde în 
el trăsături atit de persona
le care-l deosebesc de alți 
oameni.

— Astăzi e joi și jgheabu
rile staționează pentru re
parații, mi-a spus maistrul 
Tocmai controlam stadiu! lu
crărilor pentru a putea porni 
instalația. Sectorul nostru 
merge foarte bine, spune cu 
mîndrie și satisfacție omul 
din fața mea. Am reușit să 
realizăm o producție marfă 

mul le procente peste 
depășind recuperarea

Convorbire cu tov. VIOREL GHERLEA, 
șeful autobazei nr. 3 Petroșani JRARSPORÎDRI

$
S

I 
s 
I

§

I

Primul an al cincinalului a fost marcat in viața colecti
vului autobazei nr. 3 Petroșani, din cadrul I.T.A. Deva, de 
realizări remarcabile, concretizate prin îmbunătățirea consi
derabilă a transportului de călători și mărfuri. Cifrele care 
indică modul de realizare a planului anual la principalii 
indicatori de plan sînt concludente;; 102,6 la șută — la pro
ducția globală; 101.1 la sută — la tone transportate; 105 
la sută — la coeficientul de utilizare al parcului; economii 
la prețul de cost — 250 000 lei; beneficii peste prevederile 
dc plan — 150 000 lei. Sînt argumente și, considerăm noi, 
premisele unor și mai bune rezultate in noul an 1972. Despre 
preocupările curente ale colectivului de aici, despre efortu
rile depuse pentru îmbunătățirea transportului de călători 
și mărfuri ne-a vorbit tov. VIOREL GHERLEA, șeful auto
bazei Petroșani.

RAPIDE,
Emo
mice, I 

I 
IIeeicieree— Din ce in ce mai multe 

unități economice solicită ser
viciile dv. In ce măsură vă 
străduiți să asigurați prestarea 
acestora in condițiile cerute de 
beneficiari ?

— Experiența anilor trecuți 
a constituit pentru colectivul 
nostru o veritabilă bază de ple
care în abordarea 
sporite clin acest an. 
vărat că deocamdată 

. într-un anotimp, în 
mai puțin favorabil 
lultii auto. Cu toate 
condițiile speciale clin acest an 
au permis desfășurarea activi
tății noastre aproape de «nor
mal1. la unii indicatori reușind

chiar să înregistrăm succese 
încă din primele două decade 
ale anului. Cel mai bine stăm 
la ora actuală la „capitolul" 
transporturilor de călători, unde 
planul pc 20 de zile a fost de
pășit cu 14 la sută. Am reușit 
acest lucru avind asigurat par
cul corespunzător, organizînd 
mai rațional transportul mine 
rilor ce lucrează la Aninoasa, 
Bărbătcni și Livezeni. Din mo
mentul trecerii la programul dc 
6 ore la exploatări, am orga-

Ionica FIERARU

(Continuare in pac/, a 3-a)
(Continuare in pag. a 3-a)

Interviu consemnat de 
ing. Nicolac LOBONȚ

Cornel HOG.MAN

Secvență vulcâncană pe malul Jiului. Fotoi I. LEONARD

(Continuare in pag. a 3-a)

Anton HOFFMAN

(Continuare în pag. a

sarcinilor 
Este ade- 
ne aflăm 

general, 
trans por- 

acestea,

Pagina a 2-a

CUlfURA
ESCU“ de Tudor

Mușatescu

Casa de cultură — 
centru metodic al 
activității politico-e
ducative de masă

Și-au găsit nașul, păi cum?!...
— Ce mai faci ?
— Ce să fac, bine !
— Pot să stau la masă cu 

dv. să beau o cafeluță ?
— Da, sigur. Poftim!
— N-am mai ieșit de mult 

prin oraș...
— Lucrezi mult ?
— Pă rupte... Mi-ai citit scri

soarea despre intelectualii o- 
rașului pe care mi-au publi
cat-o ăia de Iu „Contempo
ranul'' ?

— Da.
— Păi cu mine și-au găsit 

ei, ăștia, nașul! ? !...
— Nici nu mă îndoiesc...
— Am să mai ard și un ar

ticol in programul teatrului...

— Probabil că în clipa cind 
ai intrat pe scenă, de emoție 
le-a căzut spectatorilor pro
gramul pc jos și pină să-l

— Bravo, dacă ai să mergi 
lot așa cu tupeul de <r în
drăzni orice, vei deveni cu 
siguranță o figură cunoscută 
nu numai în urbea în care 
locuiești... Lumea te va mă
sura din tălpi pină-n creștet 
și își va scoate pălăria, in- 
covoindu-și șira spinării : 
maistre, ești mare.'... CeClita.' 
Ce Drăcea ! Ce Gherghe .' 
Tu, mă, tu, mă !...

...li ai in buzunarul dc la 
vestă pc toți intelectualii ora
șului. Și nu-ți mai rumine 
dccit să bați in cuie pe ușa 
apartamentului:
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— După ce că nu se-nghe- 
suie la teatru, nici nu cunosc 
actorii orașului... Auzi, asta-i 
culmea...!

— Dacă nu prea vin la tea
tru, e normal să nu cunoască 
actorii. Și pe urmă a fi cu
noscut. cum pretinzi, înseam
nă a-ți revendica o valoare, 
a-fi asuma o răspundere care 
trebuie să aibă acoperire. Or, 
in cazul dumitale este, să 
recunoaștem, destul de greu 
să fii cunoscut de pc scenă...

— Adevărat că n-am jucat 
pină acum cine știe ce roluri... 
dar totuși...

ușa roi, așa a- Actor (cu derogare) 
Autore dramatic 

(fi publicist)

scenă... 
lențle...

— Mă iei peste gălbănuș... 
Nu mă-nghite regizorul, fra
te...

— Îndrăznește de unul sin
gur ?! De altfel, văd că nu 
ești de loc timid... Ai îndrăz
nit să ai pină și opinii...

— E adevărat, am îndrăz
nit să scriu și o piesă de tea
tru, și încă destul de iiidrăz- 
neață...

— Pentru «maiori ?
— Pentru profesioniști !„. 

Eu am liceul la bază.'...

Costin ILIESCU

P. S. Nașule, să citești fa
bula „Bursucul și vulpea" de 
Gr. Alexandrescu i

-„Vanitatea e mic viciu, dar 
cu bună-ncredințare 

Ea adesea ne expune la 
ridicol ' foarte marc N
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...DE LA FETRILA

însemnări de spectator

...DE LA PETROȘANI

interpretările 
unitar, fiind 
in substanța

pictură, 
panourile 

foțo clubului 
moi expune goliciu-

MusatescuE S C U"
Ne obișnuisem, pînă nu dc 

mult, sâ-i intîlnim semnătura, 
>ub cele zece sclipitoare afo
risme, în .Contemporanul" Ne 
obișnuisem să-l socotim o per- 
icnalitatc contradictorie, cu o 
creație pe aceeași măsură, lâ- 
sîndu-ne influențați fie de unele 
păreri ale criticii, fie de stă
rile noastre emoționale din mo
mentul lecturării sau vizionării 
unor creații ale sale.

Acum, la un an dc ia moar
tea sa. poate îl înțelegem mai 
bine, nu pentru că dispariția 
lui ar fi adus o lumină mai 
favorabilă asupra creației sale 
In virtutea principiului -despre 
cei duși numai bine", ci pentru 
vă abia acum realizăm ceea 
ee a însemnat trecerea sa prin 
literatura noastră.

De fapt, cel ce a sens 113 
piese originale, mărturisea i 
.Eu am debutat ca poet (vo
lumul de versuri .Vitrinele 
toamnei*) — imediat critica 
m-a declarat un foarte bun vi
itor umorist. Am scris un vo
lum de umor — ..Ale vieții 
valuri - Critica mi-a prezis dc 
mdată câ voi fi un bun ro
man* ier. Am scris un roman 
.Mica publicitate". Critica a 
văzut in mine un viitor drama
turg. Am scris prima piesă dc 
teatru și critica a văzut in mi
ne un veritabil poet".

A restitui generației actuale 
una din piesele care s-a bucu
rat de succese însemnate, 
....Eseu", este un act dc cultură 
omagial, iar faptul că specta
colul are (și va avea în per
manență) succes la public, e

încă o dovadă că lucrarea a 
învins timpul, că Mușatescu a 
scris un capitol în istoria tea
trului din România.

„...Eseu", ca multe din pie
sele lui Mușatescu, este o vi
rulentă satiră la adresa socie
tății barată pe clase antagoni
ce. Pornind încă dc la titlu, 
care este definitoriu in sensul 
unei întregi categorii de poli
ticieni veroși, și mergînd pînă

hli, o întreagă gamă dc mij
loace, de manevre, ceea ce face 
ca personajul să fie pretențios, 
nu însă pentru Radu Ncag, care 
dovcdcșlc o largă gamă dc po
sibilități interpretative. Efortu
rile acestui lînăr și talentat ac
tor ar fi rămas însă doar zba
teri sterile, dacă pe scenă nu 
ar fi existai M. Pinișoară, M. 
Zabalon, D. Drăccn, Șlcfania 
Do nea, Paulina Codrcanu care

Recent, in noua clădire o 
Corei de cultură din localitate, 
o avut loc o reuțitâ secta li- 
lerota cu tema „Vioțo ți opero 
lui Ion Acjirbiceonu", ne infor
mează Nicoloe Popescu, con
tabil la E.M. Uriconi. Documen
tata recenzie, prezentată de 
către Viorica Borbici, bibliote
cara Cosei de cultură, s-o bu- 
curot de oprecieri unanime din 
partea publicului.

la finele actului trei, piesa de
mască și biciuic o seric de 
atribute specifice acestei faune. 
Spectacolul lui Marcel Șoma 
merge pe linia tradiției de mon
tare a comediei românești dc 
bună calitate, dovedind, pe a- 
locuri, o manieră proprie dc a 
privi lucrurile, coca cc nu dău
nează în aceste cazuri cu ni
mic intențiilor autorului. In 
strădania dc a reda fidel vi
ciile societății burgheze, regi
zorul a distribuit cu mult dis- 
cernămînt rolul lui Deccbal Sp. 
Necșulcscu. Arivistul, demago
gul, parvenitul Necșulcscu, des
cendent direct din Cațavencu 
(de altfel toate personajele sînt 
noi ipostaze ale .bibicilor*, ale 
..onorabililor") trece dintr-un 
partid în altul pentru a ob
ține portofoliul de ministru, in
diferent la ce minister. E uzi
tată astfel, în atingerea scopu-

au creat — dînd dovadă de sen
sibilitate și originalitate — per
sonajele .onorabile" din fami
lia și anturajul lui Sp. Nccșu- 
lescu.

N. Nicolac și N. Ghcrghe ati 
fost, cum se spune, „în rol“, 
redindu-nc cu finețe meandrele 
caractcriologice ale lui Bebe 
Damian și Platon Stamatescu. 
Nu trebuie uitați, pentru serio
zitatea și minuțiozitatea inter
pretativă, Ioana Dumitru, Va- 
silc Duțu. Ion Ligi. W. Sovin- 
schi. Ștefan Ilie. Dc altfel, în
treaga distribuție a mers, în- 
tr-o măsură mai mare sau mai 
mică în sensul intențiilor au
torului. Dar violența satirei la 
adresa acelor zile demult apu
se ar fi pierdut, deși nuanțele 
comicului sint bine împărțite, 
fără acea coană Chiriță, Miza 
General Stamatescu. In afara 
generozității textului, Elisabcta

Bel ba u adus rolului marele 
farmee personal, verva ce 
caracterizează, sensibilitatea 
inteligența răsplătite din plin 
de aplauzele unanime ale pu
blicului. Alături dc potențarea 
exactă a textului, 
actoricești apar 
solo-nri înglobate 
spectacolului care se desfășoară 
alert. Rcpliclle-cheic sini subli
niate fără îngroșări, fără ten 
dința dc o ieși în relief cu orice 
preț.

Cadrul scenografa și costu 
mele au servit montării, demon- 
strînd că Aurel Florca a intuit 
subconștientul personajelor. Iar 
dacă ... lîscu" s-a bucurat de
succes se datorează, credem noi, 
înțelegerii de către actori a 
faptului că formează un colec
tiv care are nobila sarcină de 
a-și ridica neîncetat măiestria 
artistică, spectacolul fiind lin 
inceput. dar- și o promisiune. 
Colectivul teatrului din Petro
șani, prin spectacolul la care 
ne-am referit, a făcut o dovada 
certă a incontestabilelor sale 
resurse, a dragostei cu care a 
înțeles să-și pună talentul în 
slujba celor pentru care-a fost 
creat — muncitorii mineri. E 
necesar să aibă mereu în față, 
vie, obligația de onoare, de a 
nu dezminți niciodată încrede
rea acestui public generos și de 
a se prezenta în fața lui, ori- 
cînd și oriunde cu aceeași ma
re responsabilitate, cu care s-a 
prezentat in acest spectacol.

Q Lo clubul sindicatelor sa 
preconizează co - în slîrșit I - 
pină lo 10 tebruorie o.C. să 
se reînființeze lormoțio corolă, 
otit de cunoscută și apreciată 
in trecut. Stind cu rubricile 
goole de multă vreme, gazeta 
„Reflector", dto incinta clubu
lui, eșteoptă. Ce ? Probabil re
flectorul televiziunii. Formo
țio de teotru o prezentat joi. 
20 ionuorie, comedia in 3 oefe 
„Băieții veseli" de H. Nicolai- 
de la Loneo. Eo vo li prezen
tată și ta Cimpo (duminică 23 
ionuorie, orele 18 și 20) și Io 
Petroșani (vineri 28 ionuorie, 
oro 18). Din informoțiile primi
te pină ocum spectacolul se 
bucură de o. primire entuzios- 
tă din portea publicului, bile
tele vinzindu-se... ca punea 
coldă. > Cineclubul o fost 
deschis de mult, dar tot de 
mult s-o și inchis. Cauza ? 
Montarea unui robinet. • Se 
preconizeoză pentru începutul 
lunii februarie deschidereo u- 
nei expoziții cu vinzore o lu
crărilor cercului de
• Incepînd de azi 
de ofișoj din 
nu-și vor ’ 
nea, căci s-ou făcut, cu mo«e 
chin, mult așteptatele afișe de 
popularizare o acțiunilor, ca 
și cele pentru programele lu
nare, ne spune directorul Ște
fan Nogy.
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Ai-ind în vedere îmbunătă
țirea permanentă a muncii po- 
litico-cullural-educative de ma
să, ultima plenară a Consiliu
lui Central al U.G.S.R. a sta
bilit, printre alte măsuri, și în
ființarea de «entre metodice 
coordonatoare ale muncii edu
cative intr-o anumită zonă geo
grafică. Dacă in periexida ime
diat următoare s-au efiutal me
todele și acțiunile cele mai e- 
fi-'iente. acum la începutul aces
tui an centrele au intrat din 
plin in atribuții.

In Valea Jiului rolul de cen
tru metodic a revenit, după cum 
era șt de așteptat, Casei de cul
tură a sindicatelor din Petro
șani, ca așezămint ce dispune 
de o mai largă gamă de mij
loace necesare activităților po
litico-educative, dar și de o mai 
mare posibilitate dc cuprindere 
a populației.

In dorința de a cuuuuște atri
buțiile acestui centru melodic 
și acțiunile preconizate in acest 
sens, ne-am adresai profesoru
lui VAS11.E CHIRCUI.EVU. di
rectorul Casei de cultură.

— Ce sînt aceste centre meto
dice și ce fel de acțiuni au 
înscrise pe agenda lor ?

— Metodica muncii cultural- 
educative presupune veșnică 
înnoire. Dacă in invățămînt me
todologia predării, pronumelui 
fcă zicem, rămine cit de cît 
stabilă o vreme mai îndelun
gată, in cadrul muncii de e- 
ducație a adultului se cer per
manent metodologii noi. Și toc
mai din cauza aceasta, munca 
noastră, a activului < uit ural, 
presupune multă dăruire și un 
permanent proces de autoper- 
fecționarc. Numai respectînd a- 
< este condiții se reușește .șco-

larizarea* pe mai departe a a- 
dultului, ținerea lui la curent 
cu ultimele noutăți din dome
nii variate, dcsăvîrșirea trăsă
turilor sale de caracter. In fond, 
centrul metodic in acest do
meniu nu se deosebește aproape 
prin nimic dc centrele simi
lare din domeniul invâțămin- 
tului. Și aici se fac dezbateri 
asupra metodelor și posibilită
ților de educație, se vehiculea-

lalți activiști culturali din mu
nicipiu, la această zi, cînd di
rectorii cluburilor sindicale, bi
bliotecarii salariați, directorii 
căminelor culturale, instructorii 
dc formații și cercuri, responsa
bilii culturali ai comitetelor sin
dicale, invitați din partea orga
nelor municipale și județene 
de partid, sindicat, U.T.C., ai 
Consiliului județean al sindica
telor Hunedoara. Comitetului

CASA DE CULTURA
centru metodic al activității
politico-educative de masă

Interviu cu prof. V. CHIRCULESCU, 
directorul Casei de cultură din Petroșani

multe 
ce rin-

ză opinii, au loc lecții practice, 
avindu-se in vedere criteriile 
de virstă, profesiune, .studii.

— Ne-ați putea oferi, spre 
exemplificare, o acțiune reali
zată sau preconizată ?

— Realizate nu prea 
și nu toate la înălțimea
țelor, unele din ele menținîn- 
du-se in sfera generalităților. 
Pentru a depăși această fază 
a debutului, ne-am propus ca 
in 3(1 ianuarie să oferim parti
cipant ilor .O zi la casa dc cul
tură".

— Adică ?
— După întocmirea planului 

de activitate pe luna in curs, 
ne-am oprit, la cererea celor-

pentru cultură și educație so
cialistă, ziariști din presa cen
trală și locală vor putea ur
mări activitățile și manifestările 
înscrise in planul zilei. Pe mar
ginea lor se vor trage conclu
ziile necesare unor acțiuni vi
itoare.

— Care este programul ma
nifestărilor ?

— Dimineață, după prezen
tarea unor materiale de expe
riență din partea directorilor 
«le așezăminte, se va face ver
nisajul expoziției «le caricaturi, 
iar apoi va avea loc „dialogul 
intre generații" la care parti- 
cipă ca invitați conferențiarul u- 
niversitar dr. Nicolac Ceaușcscu

și juristul Radu Popescu 
Brădiceni. In preajma prinzu- 
lui, sala mică, Intim clubul și 
biblioteca vor găzdui un con
cert simfonic, oferit de orches
tra Casei dc cultură, o gală 
dc filme ale cineaștilor ama
tori «lin județ, un recital «le 
versuri In continuare, se vor 
putea urinări minicampionatele,, 
(dotate cu premii), de șah, te- ’ 
nis de masă, biliard și inini- 
biliard După-ainiaza va fi un 
prilej dc discuție amplă asu
pra brigăzii de agitație, a ro
lului ci și a modalităților de 
elevarc politică și artistică a 
textului. Vizita la Muzeul mi
neritului premerge încheierii 
dezbaterilor, concluziile colecti
ve ca și cele personale urmind 
să servească tuturor Ia îmbu
nătățirea muncii viitoare.

— Alte manifestări preconi 
zale ?

- De comun acord, s-a sta- 
I ca la fiecare întîlnire să 

propună tema următoa- 
Așa că pină atunci 

vă pot spune mai multe, 
putea adăuga că de fiecare 

.ziua", sau alte asemenea

bilii 
se 
re. 
nu 
Aș | 
dată 
manifestări, se vor (ine la alte 
așezăminte din Vale. Avem con
vingerea că in cadrul acestor 
intilniri metodice, . pornind de 
la realitățile concrete și cerin
țele multiple ale etapei ac
tuale, așe7ămintc)c culturale «lin 
Valea Jiului vor defini cu mult 
simț de răspundere jaloanele 
și conținutul muncii lor, in con
formitate cu specificul localită
ții, pentru a putea să contri
buie mai acliv la educația po
litică. revoluționară și la lăr
girea orizontului cultural-științi- 
fic al oamenilor muncii.

ANTHONY QUINN REGIZOR
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Intr-un recent interviu ocordot 
revistei „Films and Filming", cu
noscutul actor omericon Anthony 
Quinn se referă Io proiectul său 
de o reolizo un film, in calitate 
de regizor :

ÎNTREBARE : In 1956 oți de
butat in regie cu lilmul „Piratul". 
Nu ați dori să vă reintoorceți Io 
regie ?

RĂSPUNS Aș dori chior foor- 
te mult. Vedeți, fiecore regizor 
ore o temă preferotă pe core or 
dori s-o transpună pe ecron. Mor
ion Brando, de pildă, in lilmele 
sole trateoză problemo „comuni- 
cobililății", legătura individului cu 
mediul social înconjurător. Temo 
meo fovorită este ceo a respon-

mobilității, pe core odeseo o îm
bin cu ceo o dragostei. Aș fi 
vrut să redau prin intermediul 
peliculei naturo dragostei, să a- 
răl importanța și nuonțele dobin- 
dite de acest sentiment in ulti
mii 50 oni. Nu sînt convins că 
drogosteo există, in înțelesul de
plin ol cuvintului. dor sint con
vins că or fi o trogedie enormă 
ca eo sa dispară cu totul. Aces
ta este filmul pe care il doresc. 
Lucrez Io scenariul lui de peste 
zece oni și sper co in curind să-l 
definitivez. Dacă intre timp mi se 
oferă insă, și roluri bune, sînt 
galo oricind să le interpretez.

I : Veți porticipo și in calitate 
de actor Io filmul dv ?

R : Am un rol loorte mic. Voi 
interpreta rolul unui om core iți 
retrăiește vioțo in imoginoție. 
Pentru oceosto om nevoie de în
că doi tineri interpreți ; pentru 
rolul persoonei mele in tinerețe 
l-om o!es pe fiul meu in vîrsto de 
24 oni ; este moi greu să-l gă
sesc pe cel core mă vo interpre
ta pe mine Io virsta de 30-40 
oni.

Pentru următoarele săplâmîni, 
Casa de discuri „Electrecord" 
anunță apariția in magazinele 
de specialitate a unor noi dis
curi dc operă, operetă și mu
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Pasiune. Un grup sonor și 
un număr de semne grafice 
care ascund in spatele lor un 
maldăr dc emoții și înclinații 
de care totuși se deosebesc 
prin ceva. Luată în sensul 
ei major, pozitiv, pasiunea 
este tendința de acțiune în
tovărășită de afectiv și o se
rie de cunoștințe 
puternice pentru 
viața sufletească, 
puterea afectivă, 
stabilitate șt 
Deosebită de pălim;
o înclinație centrală căreia 
i se subordonează celelalte.

Pasiune. Acesta este cuvîn- 
tu| cel mai potrivii pentru 
activitatea cinecluburilor 
Vale.

destul de 
a domina 
fie prin 
fie prin 

permanență, 
ea este

din

★

„Vizor", foaie volantă 
nară a cinecluburilor din 
lea Jiului, face cunoscut 
publicului intențiile și re
zultatele cineclubiștilor de 
la .Video-film" Vulcan, 
zXmafilm Lupeni și de la ci
neclubul Casei de cultură din 
Petroșani.

Editorialul vizează „rea
lizarea unei unități artis
tice a creațiilor cu pro
blemele contemporane ale 
conceptului despic lume, 
despre viață*, propunindu-și 
să pregătească o conștiință 
„din vîrtejul încă inform și 
tulbure ai vîrstei la care se 
află mișcarea de cineama- 
tori". Articolele inserate vor
besc despre rolul cineclubu
rilor în lumina ultimelor ho- 
tărîri de partid, făcînd cu 
această ocazie o scurtă tre
cere in revistă a realizărilor 
celui mai vechi cineclub din 
Valea Jiului, Amafilm Lu-

lu- 
Va-

peni. Alături de portretul lui 
Iosif Tcllmann, >a animator 
și inițiator a) mișcării de ci- 
neamatori în municipiul Pe
troșani, se fac precizări pre
țioase asupra drumului de 
viitor al cinecluburilor, care 
sint unite de același ideal i 
dorința de a pune creația 
lor în slujba oamenilor mun
cii. Se face apoi o scurtă de

Publicația
cinecluburilur

lalea Jiului
cere în revistă a festivalu
rilor naționale, sînt prezen
tate actualități și perspecti
ve la Video-film, găsim ci
tate ale unor cunoscuți cine
aști, un arilmogrif și altele.

Grafic, „Vizorul" arc încă 
multe lipsuri chiar și prin 
faptul că uncie fotografii nu 
au explicațiile de rigoare. 
Observăm la ultima apa
riție tendința spre o gra
fică mai ' „ 
abordarea unei mai mari vb 
rietăți de probleme

explicațiile
la 

tendința 
îngrijită

Remar-

căm articolul ..Vis și pasiu
ne' al lui T. Karpatian, por 
trelul lui Oscar Simonis fă
cut de Mr. Hobby (Iosif 
Tellmann. numit așa penlru 
pasiunea sa), va si .Oricn 
tare' purlînd semnătura pro
fesorului V. Chirculescu. di
rectorul Casei de cultură d’n 
Petroșani Fotografiile ctș- 
tigă în claritate, dar rămîn 
neinsoțite de explicații. In
discutabil că se mai pot spu
ne multe despre cele două 
numere ale acestei foi volan
te ce urmărește unificarea 
eforturilor cineamatorilor și 
a clarificării numeroaselor 
probleme e» caracter tehnic 
și teoretic.

Schimbul de experiență 
(organizat dc Consiliul jude
țean al sindicalelor în cola
borare cu Consiliul munici
pal sindical și Casa dc cul
tură din Petroșani) al tutu
ror cineaștilor amatori dm 
județ care va avea Joc azi și 
mîinc la sediul Casei de cul
tură. va aduce multe clarifi
cări. va contribui la eleva- 
rea muncii acestor pasionați 
ai aparatului de filma’. Cine 
cluburile din județ vor par
ticipa cu cite două filme a- 
lese la propria apreciere. 
După această gală de filme 
la care colaborează hunedo- 
reni, deveni, lupeneni, vul- 
căneni. petroșăneni, petrileni. 
vor avea loc ample dezba
teri privind tehnica filmării, 
munca de laborator, regia, 
scenariile, dar și definitiva
rea planului de filme pe 
nul în curs.

Sperăm ca numărul 3 
..Vizorului", ce va fi scos
Amafilm. să ne facă cunos
cute mai pe larg rezultate
le întâlnirii.
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FILA DE TESTAMENT j
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Bâtrinii mei. și-ai tăi, și-ai noștri, să-ți stea icoană 
veșnică și pură ! Ei fost-au răstigniți pe roți și-n temniți; 
pină și-n gindurile celor ce s-au dus. Păstrează fiule lu- 
mină-n veci aprinsă la capul umbrelor prea sfinte! Și nu 
uita pe mama ! Atunci cînd răsfoiești agale cartea, ce prune 
fiind tu ai avut-o, adu-ți aminte de ei toți. De toți 1

zică simfonică. Un loc dc seu-’ 
mă îl ocupă creația româneas
că. Astfel, se va încheia repre
zentarea integrală a operei mu
zicale a lui George Enescu. La 
dispoziția melomanilor vor fi 
puse discuri cu Rapsodiile ro
mâne și Poema română. Sonata 
nr. 1 pentru vioară și pian și 
Cvartetul de coarde nr. 2. De 
asemenea, înregistrări din ac
tivitatea de compozitor a lui 
Dinu Lipatti, Sonatina pentru 
vioară și pian, Dansuri ro
mâne pentru doua piane, im
provizație pentru vioară și 
pian, lieduri, precum și din 
creația înaintașilor George Ște- 
făneseu, Iacob Mureșianu, Con
stantin Dumitrescu, Scărlătcscu.

Vor fi prezente pe discuri, noi 
lucrări dc Mihail Jora, Liviu 
Comes, Zoltan Aladar, Dimitrie 
Cuclin, Csiky Boldizsar, Terenyi 
Ede, Sigismund Toduță, Theo
dor Grigoriu, Sabin Drăgoi.

Din muzica simfonică univer
sală, Orchestra de cameră Bu
curești, dirijată de Ion Voicu, 
înregistrează cîteva lucrări de 
Haydn. Mozart, Benedetto Mar
cello, iar sub bagheta lui Ale- 
\ indru Demetriad — nocturne 
și mazurci de Chopin; Carlo

BOGDAN M.

Zecchi — simfonii și sonate pen
tru pian din Mozart și Mar
cello.

De remarcat sint, de aseme
nea, și discurile cu înregistrări 
făcute In importantele centre 
muzicale ale lumii, care cu
prind lucrări valoroase, in in
terpretări noi și recitaluri din
tre cele mai alese. Printre a- 
cestea figurează opera în primă 
audiție „Piratul* de Bellini, cu 
concursul soliștilor Montserrat 
Caballe și Bernabe Marti, .Nun
ta lui Figaro", într-o nouă in
terpretare, sub bagheta dirijo
rului Otto Klemperer, opera 
„Don Carlos", susținută de or
chestra Operei Covcnt Garden, 
condusă de Carlo Maria Giu- 
lini, opera .Rigoletto", avind In 
distribuție pc baritonul Ettore 
Bastianini, precum și opera 
.Fidelio" cu Helga Dernesch și 
John Vickers.

Iubitorilor de operetă li se 
oferă discul „Mare gală de o- 
peretă" — o selecție dc arii din 
compozițiile lui Lchar și Johann 
Strauss, '
Bunbry, 
Streich, 
mann Prey și alții.

(Agerpres)

interpretate de Grace 
Erika Koth, Rita 

Nicolai Gedda, Iler-
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IMRII
„Hai să dăm mină cu mină" 

V. Al.ECSANDRI 
Din turn, un ceas tot ciută hora 
Ce-a scris-o bardul din Mirccști;
Popor român să te unești
Și treaz să fii citul bate ora !
Din strins «le miini cu omenie 
Prin veac tu ți-ai făcut stindard. 
Că tc-a-nvâțat bătrinul bard 
Cum să le-nalți tu. ROMÂNIE.
Din muncă, pace și-ntrățire
Nepoții in istorie arară 
Atitca înnoiri dc țară 
Pe care-i scris ; PARTID — UNllll

C. DĂSCĂLI

• Astăzi in salo mică o Ca
sei de cultură o sindicatelor 
din Petroșoni ore loc o amplă 
acțiune dedicoto cadrelor di
dactice din municipiu. Se o- 
nunță participarea prof, un’iv. 
dr. docent Ion Berea. Co și cu 
cite ocazii, intilnireo va fi un bi
nevenit prilej de o schimba o- 
pinii, dor și de recreere in
tr-un codru mtim. Sperăm că 
„Ziuo instituției" să capete— 
note bune ! 0- In componio Iu» 
Nicoloe SuCru și o Ancăi Age- 
molu, soliștii de muzică usoo- 
ro oi Cosei de cultură, ocom- 
ponioți de formoțio „Atlos” ou 
efectuot un turneu prin locoă- 
toțile Oțelul Roșu, Coronsebeț, 
Lupeni, Orăstie. Cugir, B'od, 
Gu«o Borzo, Teliuc, Ghelor, 
Sadu, Tg. Jiu. Miniturneul (15— 
20 ionuorie) s-o bucurat de un 
binemeritat succes, ț- Foplut 
că Io Coso de cultură s-o de
pus o stăruitoare muncă în 
domeniul artistic este otestol 
și de cele peste 500 de ocțiunj, 
ținute ocosă sau în deplasare, 
dor și de depășirea pionului 
Io venituri, pe T971, cu apreo- 
pe 30%. 0 Consiliul munici
pal al sindicotelor Hunedoora 
o chemot Io o întrecere artisti
că toote oșezămintele sindîco- 
le din Valea Jiului în cadrul 
festivalului intitulat „Petale hu- 
nedorene". Răspunzind chemării, 
petroșănenii au inclus și între
cerea fanfarelor. Deocomdotă» 
cei de ta Hunedooro toc in 
oceosto privință.

...DE LA LONEA

0- Cei 100 de spectatori lo- 
neni ou opreciol măiestrio ar
tiștilor amatori din localitate 
care au prezentat, duminică, 16 
ionuarie, un îngrijit spectacol 
muzicol. 9 De unde știu in ce 
zile și intre ce ore să vină ta 
bibliotecă numeroșii cititori din 
Loneo, rămine pentru noi un 
mister, fiindcă oricit ne-am stră
duit n-om dot de oror. Poote 
de pe ponoul din curte ? E 
totuși preo vechi, cu desene 
simpliste și nu inspiră încrede
re. Peste puține zile vo li 
lansat concursul, „Cine știe, 
ciștigo 1“ pe temo „Un veoc 
de istorie o minerilor de pe 
Jiu", ne informează directorul 
clubului, Aurel Hlușcu.

ION MIR( EA

Miluirii cîntec de la Cluj
Orchestra de muzică popu

lară a Filarmonicii de stat 
din Cluj, aflată înlr-un lung 
turneu prin țară, a prezentat 
mai multe spectacole în Va
lea Jiului cu concertul „Min- 
dru cintec de la Cluj'. Am 
mers 1a întîlnirea cu solii 
cîntului popular de pe So
meș din dorința, expresă, de 
a reaudia pe îndrăgiți! inter
preți Maria Peter, Dumitru 
Snpon. Maria Marcu. Ilie 
Muțiu și ceilalți — și fără a 
încerca să ne ..reprimăm* in
tenția de a constata dacă — 
acum, cînd peste tot e aii» 
de vizibil un suflu înn#itor, 
ce se răfuiește aspru cu iner
ția — clujenii ne vor oferi 
șl... „trufandale* de reperto
riu. Satisfacția, cum bănuiți,

ne-a fust dublă. Incepînd cu 
lulia Pop — u tînără și sen
sibilă solistă — și încheind 
cu Dumitru Sop<in, un „nu
me* cu rezonanță în aria

Marginalii
muzicii populare ardelenești, 
„vocile" revăzute, susținute 
de repertorii adiind prospe
țime și adecvate, au reușit 
să armonizeze un concert — 
spectacol complet, agreabil, 
pur. Și-aceasta datorită și or
chestrei condușii cu măiestrie

dc Dorel Merticaru, care și-a 
acompaniat eu siguranță și 
știință soliștii și ne-a delec
tai cu aceeași, de mult știu
tă, acuratețe sonoră. Specia 
colul, bun in totalilate, a a 
vut și cîteva puncte de ..cui 
me“. Unul dintre acestea s-; 
dovedit a fi Iosif Ciocloda - 
probabil. o nouă _stea“ « 
Banalului, un „doinitor* al. 
dorului ce frige, aflai înlru- 
cîtva sub „zodia* lui \cbim 
Nlca. Vechiul și statornici 
„pretin* al specia tari tor pe- 
troșăneni, Zeno Turdeanu, a 
susținut antrenul și voia bu
nă. fiind, ca și altădată de 
altfel, „magnetul* tuturor a 
plnuzclor.

nn (i
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transporturi rapide, 
economice, eficiente

(Urmare a

ouat și noi, iu șofet n nuc 
•iracrvcsc arcstc unități, progra
mul de lucru In 4 schimburi.

— I’cntro că ați abordai pro
blema schimburilor, vft rugăm 
să no rodați și citcvn aspecte 
ale generalizării, in alte soțioa
re ale activității dv.. a schim
burilor 11 și 11L

— Problema «e pune la ser
viciul de întreținere'. Pînă în 
prezent ani generalizat munca 
In două schimburi, uimind cu 
pe viitor să trecem pc trei 
schimburi și aici. In rest, la 
transportul dc mărfuri, în mod 
special pentru traseele inlcrju- 
dețene, nu se poate discuta des 
pre asemenea preocupări, nc- 
existind posibilitntca încadrării 
acestui gen dc transporturi în 
orare stabile dc circulație.

— \ rind-nevrind am trecut 
la transportul de mărfuri, pon
dere a activității autobazei pe 
care o conduceți.

— Intr-adevăr, accentul îl pu
nem pc această latură. Avem 
din cc în cc mai mulți benefi
ciari, mai ales din rindurile în
treprinderilor dc construcții și 
montaj. Tocmai aici ne stră
in im să ne achităm cu cinste 
tic sarcinile ce ne revin. Este

prezentat! și

[adevărat câ. spre deosebire de 
transportul dc călători, unde nu 
..vcm nici un fel dc re< lamații, 
la transportul dc mărfuri mai 
țwsistă o scrie dc neajunsuri. 
In mod cert am fi dorit s.î nu 
inai avem asemenea probleme, 
dar actuala doime nu ne dă 
posibilitatea evitării, prea ușor, 
a acestora. Totuși, în perspec
tivă avem o scrie de noutăți 
menite să mulțumească pe toată 
I unica.

— Puteți să ne 
nouă cîteva ?

— Cu plăcere. In acest an. 
vom primi 40 dc autocamioane 
noi, 9 autobuze și mai multe 
semiremorci. In prezent, s-a 
real, la noi, un adevărat front 

de luptă pentru îmbunătățirea 
eficienței economice. Chiar din 
primele zile ale decadei a 3-a 

■ lunii ianuarie, noi vom de
servi .transferul' dc dolomitâ 
dc la Teiiuc la Ișalnița. Pentru 
i folosi mai eficient capacita- 
tea de rulaj, am convenit, cu 
șantierul Valea Jiului al 
T.C.M.M., să transportăm pentru 
loturile din municipiul nostru, 
la întoarcere, nisipul și agre
gatele necesare. Dc menționat 
că pentru a permite beneficia
rului să se încadreze în prețul 
de cost, vom taxa aceste trans 
|M>rturi cu tarife reduse.

— Dc multe ori, am ax ut 
prilejul sfi consemnam in pa- 
zinilc ziarului nostru aitivlta- 
lea remarcabil A a unor fruntași 
ai colectivului autobazei din 
Petroșani. Credeți <ă lista evi
dențierilor poate fi continuată 
și cu acest prilej ?

— Desigur, și vă rog să-i no
tați t șoferii Mircea Vgavri- 
loaie, luliu Kacsn, lancu Rota
rii. Petru Cocotă, maiștrii Ni
colac Nițnlrscu. loan Bondrca. 
șefii dc echipă dc in întreținere 
Marcu Mn revii n și Ioan Semeni.

— In ultimele zile, iarna și-a 
revenit in drepturi, referindu- 
ne la coborîrca mercurului ter
mometrelor înspre gradațiile in
ferioare Vă afectează a< est lu
cru ?

— Mai puțin, atîla timp cit 
nu este polci sau gheață. Îm
potriva frigului vom lupta mai 
ușor, întrucit constmindu-sc o 
platformă de preîncălzire a mo
toarelor autovehiculelor se o- 
nulează ace) îndelungat timp de 
.odihnă'’ forțată în garaje.

— Alte preocupări ?
Multe, dar ușor dc sintetizat 

în cîtcva cuvinte • să mulțumim 
pe toată lumea. Mă refer la 
beneficiarii noștri.

SAPPORO ÎN CIFRE
SAPPORO — orașul care găz

duiește anul acesta jocurile o- 
limpice de iarnă — își va în- 
t5mp-na oaspeții cu tradiționa
lul salul japonez _Yoh—Koso*. 
prescurtare a formulei _Yoh— 
Koso lrashaimasse" (_Cîl de 
mu l ne bucură faptul că ați 
venii*). Dar organizatorii actu
alei ediții a jocurilor nu pun 
preț doar pe păstrarea «nume
lui «Politeții și ospitalității ja
poneze ; ei doresc ca primele 
jocuri dc iarnă organizate vreo
dată pe pământul asiatic să 
fie cele mai frumoase și ceie 
mai grandioase din istoria în
trecerilor olimpice.

Și, pentru a realiza aceasta, 
ei nu au precupețit nici banii, 
nici eforturile. Orașul Sapporo, 
provincia Hokkaido și statul 
japonez su cheltuit pentru mo
dernizarea și construirea de 
instalații sportive pentru edifi
carea -orășelului olimpic*, pen
tru amenajarea de centre de 
presă și administrative, pentru 
poduri, șosele și un metrou mo
dern suma de peste 9.3 m< bar
de dolari. Au fost angajați un 
milion de muncitori pentru ca 
toate lucrările să poată fi ter
minale la timp. Cele 14 sta
dioane, inclusiv cel ma: mare 
patinoar, cu o capacitate de 
50 600 spectatori, din Makmna- 
na», au costat aproape 2'83 mi
lioane dolari. Numai trambuli
na pentru sărituri cu sdliurile 
a necesitat peste 2,3 milioane 
dolari.

Una <3îd cele mai moderne a- 
menajări întreprinse de admi
nistrația provinciei Hokkaido 
special pentru a Xî-a ediție a 
Jocurilor olimpice e reprezintă 
metroul, cu un traseu de 12 
kilometri, care străbate orașul 
•:rintr-o conductă protectoare

J:n duraluminiu, făcînd legătu
ra cu orășelul olimpic. In nu
mai 15 minute, deplasîndu-se. 
fără zgomot, pe perne dc aer. 
el ii transportă pe vizitatori de 
la gara centrală la Makottiunai, 
unde se află o mare stație de 
autobuze, ce se îndreaptă spre 
principalele hoteluri și clădiri 
administrative.

Pregătiri intense fac și bucă
tarii de la Sapporo, dornici 
că-i impresioneze cu specialită
țile lor pe oaspeții din țoale 
colțurile lumii. Dar se pare că 
echipa italiană le-a și oferit o 
..deziluzie*, anunțind câ își va 
aduce orezul de acasă, deoare
ce nu se poate obișnui cu cel 
japonez. Deocamdată, în frigi
derele gigant și în depozitele 
alimentare de Ia Makomanai 
își așteaptă „clienții* 500 de 
vite, 120 de porci, 10 000 de 
găini, cărora urmează să li se 
adauge 250-000 de ouă și 
'one de legume.

Pentru a asigura desfășurarea 
jocurilor de iarnă în cele mai 
bune condițiuni și într-o ordine 
pe care ei ar dori-o desăvîrșită, 
organizatorii olimpiadei au an
gajat peste 13 000 de oameni, 
printre care 4 800 soldați a că
ror obligație va fi. atunci cînd 
nu sînt ocupați cu ..menținerea 
ordinei*. să netezească patinoa
rele sau să dea la o pai te ză
pada. Ei vor fi puși, de aseme
nea, la dispoziția punctelor sa
nitare și ambulanțelor.

Oaspeții oficiali vor avea la 
dispoziție 7 mari hoteluri în 
6ti) occidental, în vreme ce sim
plii amatori de sporturi dc iar
nă. sosiți în grupuri sau sin
guri. vor trebui să se mulțu
mească cu hotelurile mai mici, 
in stil japonez.

Pe lîngâ vizitatorii străini, se

apreciază că din diferite părți 
ale Japoniei vor veni sute de 
mii. dc vizitatori autohtoni. 
Pentru a putea asigura trans
portul acestora trei companii 
aeriene japoneze vor pune la 
dispoziție dinspre Tokio, Osaka 
și Kiu-Shlu cîte 30 de curse 
supllmenlare pe zi.

S. A.

preparare
(Urmare din pag. 1)

12 ani. bărlxilvl acesta simplu, 
modest, dar foarte harnic și 
muncitor, lucrează la prepa
rata din Lupeni. Prin muncă 
asiduă a urcat succesiv trep
tei profesiunii, de la mafstru 
de spălare la maistru princi
pal de preparare, iar acum 
este ajutorul șefului de sec
tor. In toți acești ani a ciști- 
gat stima colectivului, prin 
modul de a se comporta cu 
oamenii, prin iscusința și dă
ruirea sa în muncă.

Inițiativa permanent conjugată 
cu pasiunea

(Urmare din pag. 1)

dezbatere -50 de ani de luptă 
și muncă sub conducerea 
P.C.R.' ca și simpozionul 
„Locul și rolul tineretului în 
viața social-po’.itică a Româ
niei* au menirea de a prile
jui tinerilor să cunoască trecu
tul de luptă al poporului pre
cum și rolul lot mai mare pe 
care organizațiile de tineret ii 
dețin in viața socială și politi
că a țării. Sub îndrumarea u- 
tecistei Agneta Pollak, se va 
organiza în cadrul bibliotecii

întreprinderii .Decada 
social-politico pentru tineret" și 
se \'a deschide un cabinet de 
documentare politico-ideologieă.

Fără pretenția de a fi rela
tat in amănunt activitatea or
ganizațiilor de tineret de la 
F.F.A. „Viscoza* de a-i fi a- 
minlit pe toți tinerii care se 
preocupa de buna desfășurare 
a activității, am căutat să re
zumăm doar cele mai elocven
te acțiuni prin care tinerii fila
tori întimpină marele eveni
ment din viața organizației lor 
revoluționare.

Exoloatarea
minieră Dîlja

pentru ocuparea
următoarelor posturi vacante

♦ MAIȘTRI MINERI PRINCIPALI
♦ MAIȘTRI MINERI
♦

♦
ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV 
TEHNICIAN INDICI EVIDENȚĂ

Concursul va avea loc în ziua de 25 ianuarie 
1972, ora 8, la sediul exploatării.

Salarizarea celor angajați se va face conform 
H.C.M. 914'1968 și Legii nr. 12/1971.

Informații suplimentare se pot obține la bi
roul personal al exploatării.
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SimbalA. 22 ianuarie

comerț

Steagul roșu

PREȚUIREA 
STRĂDANIILOR

(Urmare din j.xip. 1)

Ciad Szabo a plccot in pen
sie, acum un an, tn-n rmwt 
su-i condur oamenii..." Imi 
mal spune că briemda iui a 
joci nici o îunfi dc <ihin> • sub 
plan, că loji sfnf hotări/i s/| 
muncească cu spor pentru 
o-ji onora cum sc riiuine sar
cinile stabilite pe anul <il 
doilea alr cinrinnlului.

Grijă, multă atenfie, pentru 
oameni. Sthid de m bă. ochii 
limpcci. in jur. urmă
reau munca oamenilor. Din 
timp bi timp se mai auzea 
cite o întrebare ji un răs
puns.

— Nea Voicule
— Ăia, băiatule
— Nu-f presiune la emul-

sie.
— .Văi. da triinitc-l pe Io

nică In jiompă să vadă ce-i.
E muljuuiit efi are oameni 

ascultători, disciplinuți. hi n- 
cest abataj nu se aud. vorbe 
urfte sau discuf.it de prisos. 
Doar <ind se mănfncă supli
mentul mai spune cfte unul 
vreuna de haz...

In brigadă sfiit șr/i de 
schimb buni organizatori: 
loan Etic, loan Kuri, Vnsile 
Ghișcă și Victor Cordea. Har
nici, săritori sînt și minerii 
loan Parfenc, Victor Sularea, 
Nicolac liourcanu. Pai ri Cră
ciun și alții. Șeful are și o... 
slăbiciune, pentru un ajutor 
miner, Dumitru Panturu, pe 
carc-l vede jx’ste ani ca bun 
brigadier... Dar pe tofi fi in- 
felepe și-i prețuiește...

•k
Șeful de sector, ing. Marin 

Rădu|, mi-a mijlocit o virită 
in casa lui Eugen Voicu. Aici, 
la intrare, am văzut mina 
unui și mai bun gospodar, 
soția sa. îngrijind de (Miki) 
Mihai, elev in clasa 1 ți Nuși 
(Elena), elevă în clasa a ll-a, 
fine o casă foarte < urată in 
care găsești lot de ceea ce o fa
milie de muncitor harnic are 
nevoie. Prfslea adusese eu o 
zi înainte doi de zece. Fe
tița. anul trecut, a fost pre
miantă, dar se aude că în 
acest an o concură serios o 
colegă...

★
Eugen Voicu, brigadierul, 

iată omul pe care adunarea 
generală a organizației de 
partid din sectorul IV al 
E. M. Pctrila, înainte de în
cheierea anului trecut, l-a 
primit în rindurile ei... Me
rită cu prisosință această 
înaltă prețuire.
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•Soarele răsare la
Și npunr la ora 17.09 Zile 
trecute din an — 22, zile 
râmase — 344.

Ziua in
stituției, orp. mzttl In cola 
borarc cu comit Mal sindica
tului invAțămlnt. Omsultnție 
ru tema : „InvAțâmîntul — 
posibilități și limite — sus
ținută dc cont univ. dr. do< < nl 
I. Berea. l.i ora 20, — Concert 
simfonic <lnt de formația 
simfonică a Casei <lc cui 
tură.

EVENIMENTE

..Diibai-ry* dc Millock 
l’icse instrumentale 
Din țările socialiste; 
Buletin de știri; 11,05 Melo 
dii cunoscute cil orchestra 
Kay Worner; 11.13 Radio 
< lub turistic; II..I0 Patrie, pă- 
mint dc aur — eîntece pa- 
iriolio , 12,00 Di <u| zilei'
12,15 Rre Hal dc operă; 12,3<i 
întilnirc eu melodia popii 
Iară și interpretul preferai 
13,00 Radiojurnal: 13,15 A 
vanpremieră cotidiană. 13,.iu 
Radiodiverlismcnl muzical 
15,00 Buletin de știri: l«.0< 
Radiojurnal; 17.00 Știință, 
tehnică, fantezie 17,30 Drag 
mi > rinh-eul si jix ul; 18/)0 
Orele scrii: 20.00 Tableta dc 
«.u.î; 2(),0.i Zrc- melodii 

pr< ferate; 20,40 Știința la zi: 
20.4 ă l-i hanul melodiilor: 
21.30 Rc vista-JaeâK lor; 22,00 
Radiojurnal; 22.30 Expres 
melodii: 22^35 Moment poe
tic; 23,00 Expres melodii — 
continuare; 24,00 Buletin dc 
știri: 0.03—6.00 Estrada noc 
turnă.

Intre 25 ianuarie — 25 fe
bruarie curent, în rețeaua ma 
gazinelor’ pentru desfacerea pro
duselor industriale din Valea 
■Jiului arc loc LUNA ALBII U- 
PILOR. O.C.L produse indus
triale Petroșani a început 
acțiunea de organizare a unor 
vitrine speciale al căror scop 
<slc dc a prezenta abundența 
dr țesături din bumbac pe rare 
magazinele din toată Valea Ji
ului le oferă cumpărătorilor In 
LUNA ALBITURILOR O aten
ție sporită se va acorda în a- 
ecastă perioadă aprovizionării 
ritmice a magazinelor cu sorti
mentele dc țesături mai mult 
solicitate cum sînt șifonvd, plnza 
albită și ncalbită, olandina. 
damascul, diftina, barchetul și 
altele.

4 CLUBURI. I.upeni, la 
ora 12 — întilnirc a elevi 
lor .Școlii generale nr. I cu 
Eroul Muncii Socialiste Petre 
Constantin, și ai șeful de 
brigadă Vaxilo Riișltoru. S* 
va discuta in jurul temei : 
..A fi miner, este o ’cinste '. 
Pctrila — seară de dans pen
tru tinerii dc la mina și pre- 
parația Pctrila. Lonra. La 
ora 17. în sala dc spectacole 
— concurs .Cine știe, câș
tigă' pe ierna : 24 Ianuarie, 
ziua Unirii Principalelor Ro
mâne Aninoasa. Expunere 
cu tema: Unirea Principa
telor Române — urmată dc 
spectacol artistic.

1867 — S-a născut inediriil 
Gheorghc Prova, care a n- 
cordat o mare atenție pro
blemelor de igienă socială 
(in. 1943). 1907 — A murii 
Vicințiu Babcș, avocat, pro
fesor, ziarist și om politic, 
luptâtoi pentru drepturile 
naționale ale românilor din 
Transilvania (n. 1821). 1561 
— S-a născut filozoful en
glez Francis Bacon (in. 9.IV. 
1626). 1788 — S-a născut poc 
tul englez Gcirge Noel Cor
don, Lord Byron (m. 19.1V. 
1824). 1911 — S-a născut
Bruno Krcisky, președintele 
Partidului Socialist, cancelar 
federal al Austriei. 1775 — 
S-a născut matematicianul și 
filozoful francez Andre Marie 
Ampere, descoperitorul legii 
fundamentale a elcclrodina- 
micii (m. 1F36). 1905 — A 
izbucnit prima revoluție bur- 
ghczo-democratică în Rusia. 
1972 — Tîrgul internațional 
al cărții (Delhi t 22.1. — 6.11).

★

In zilele dc joi, 20 șl vineri 
21 ianuarie magazinele pentru 
desfacerea produselor tcxlilc 
din Petroșani și din celelalte 
localități ale Văii .Jiului au 
fost aprovizionate cu un articol 
solicitat de cumpărători. Este 
vorba de sortimrnlu! de covoare 
..MOLDOVA" în diferite culori, 
modele și formate, obiecte utile 
și necesare în fiecare eospodfi 
rie și accesibile ra preț.

Magazinele de textile din mu
nicipiu dispun în aceste zile 
de o cantitate de peste 1800 mp 
de astfel de covoare.

FOIUM

mergem
VREMEA

ra

♦ CASA DE CULTURA 
PETROȘANI. I.a .Inlim-club, 
ora 16,30 — gală de filme 
realizate de cineciuburile din 
județul Hunedoara. La ora

I
TeUFqanI^
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+ TEATRUL DE STAT 
..VALEA .JIULUI". Începînd 
do la ora 16, în sala teatru
lui — spectacol cu piesa 
....Eseu" dc Tudor Mușatcs- 
cu.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Mihail Strogoff; Re
publica: întilnirc cu o nc- 
CUnOsculă; LONEA — 7 No
iembrie : Răutăciosul adob ■> 
cent: Minerul: Cromwell, 

! n; VULCA 
Floarea soarelui; LUPENI — 
Cultural : IA ații; BARB \ 
TENI • Pînă la oraș nu e 
departe; URICANI : Cei mai 
frumoși nn!.

4» Pompierii militari Pe
troșani — 1150: Serviciul dc 
urgențe Petroșani — 1313; 
Maternitatea Petroșani — 
1427; Miliția Petroșani — 
1212; Inspectoratul comercial 
de stat — 1220, interior 42.

16,30 Emisiune in lim 
germană: 18.15 Ritm, tine 
țe, dans; 19,00 .Ijis vouă
moștenire". Versuri patriotice: 
19.15 Public itate; 19.20 1 001 
dc seri: 19,30 Telejurnalul 
de scară: 20,00 Săptămina 
internațională: 20,15 Tclc-cn- 
ciclopedia: 21,00 Film serial 
.Invadatorii' (X); 21,50 Tclc- 
divertisment; 21,50 Telejur
nalul de noapte. Sport: 23.0a 
Program dc romanțe și 
Icre dc petrecere.

SIMBATA 22 IANUARIE
PROGRAMUL 1 : 6,00 Mu

zică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal: 8,00 Sumarul pre
sei; 8,08 Matineu muzical;
8.30 La microfon, melodia 
preferată; 9,00 Buletin dc 
știri; 9,03 La microfon, me
lodia preferată (continuare);
9.30 Miorița: 10.00 Buletin dc 

10.05 Arii din operei, i

Temperatura maximă 
Petroșani a fost, ieri, de piu - 
2 grade, iar la Paring dc 
minus 1 grad. Minimele au 
fost de minus 3 grade și 
respectiv, minus 12 srade.

Pentru următoarele 24 de 
orc: Vreme în curs de încăl
zire. Cerul va fi variabil. 
Vintul va sufla slab, pînă 
la potrivit din sectorul su

Pe urmele materialelor publicate vați dc inversarea colctclor. li 
6-au aplicat sancțiunile urmă
toare :

Andrei Bîrsan. magaziner — 
.avertisment' și punerea în cont 
a sumei dc 160 Ici. contrava
loarea color 35 kg mălai și a 
sacului în care a fost amba
lat; Nicolac Burcca, 
— ^mustrare".

S-au luat totodată 
suma de mai sus să
reclamantei, Maria Curelea din 
Lupeni.

Vinovății au fost sancționați
» ..din » »

sii'cîil 'a fost inversat cu o ladă 
in care se găsea... o instala
ție de fîntînă.

Regionala de căi ferate De
va, care a ...
confirmă în scrisoarea de răs
puns că cele sesizate corespund 
realității, pentru care salaria- 
ților din stația Lupeni, vino-

In ziarul nostru numărul 6 87.: 
din 5 decembrie 1971, relatam, 
sub titlul «Angajăm magaziner 
pentru săpat o fîntînă centra
lă", cazul cititoarei Marin Cu- 
relea care, prezent in du-se la 
magazia statici Lupeni pentru a 
ridica un sac cu 35 kg mălai 
a avut surpriza să constate câ

cercetat cazul, ne

magaziner

măsuri ca 
fie trimisă

URICANI

irovocată de :

— Chibrituri, țigări, Vri-
bete.

— Explozivi ordinari și

— Scurtcircuite la cabluri
.1 utilaje defecte.

Explozia metanului și pra- 
ului de cărbune poate fi

Organizează un concurs pentru 
ocuparea a două posturi vacante 

de MAIȘTRI MINERI
Concursul va avea loc în ziua de 29 ianuarie 

1972 ora 8,30, la sediul Exploatării miniere 
Uricani.

Metanul (CH<) — gaz atît de folositor econo
miei naționale, ca materie primă în industria 
chimică, sau combustibil, prezintă totuși un per
manent pericol atunci cînd se găsește amestecat 
cu aerul în atmosfera lucrărilor miniere sub
terane.

pro-

Salarizarea se va face conform prevederilor 
H.C.M. nr. 914'1968.

Informații suplimentare se pot obține la bi
roul personal al Exploatării miniere Uricani.

Dacă atmosfera minei conține metan în 
porție de la 4 pînă la 14 la sută în contact 
flacără deschisă el se aprinde și explodează cu 
efecte distrugătoare, atit pentru oameni cit și 
pentru lucrările și instalațiile miniere din zona 
respectivă.

cu o

Dacă proporția de metan în aerai din mină
este mai mare, aceasta determină conținutul de 
oxigen să se reducă sub cel necesar respirației 
oamenilor, provocând asfixierea acestora.

Praful substanțelor minerale combustibile 
(cărbune, sulf etc.) care ia naștere la efectuarea 
diferitelor operații de exploatare prezintă, de 
asemenea, un mare pericol, deoarece, ca și me
tanul, se poate aprinde și provoca explozii foar-
te puternice.

Pentru prevenirea acestor pericole este ne
cesar ca atît prezența metanului cit și a prafu
lui exploziv să fie permanent supravegheată 
astfel incit atunci cînd prezența și concentrația 
lor în aerul minei devine periculoasă să se poată 
iua cele mai corespunzătoare măsuri pentru 
înlăturarea aprinderii.

I. G. L Petroșani
 ?

angajează
♦ Electricieni autorizați, pentru sectoarele de 

producție din Petrila, Petroșani, Vulcan, Lu
peni.

Salarizarea, conform H.C.M. nr 914/1968.

Informații suplimentare, zilnic lu serviciul personal 
administrativ al întreprinderii, str. Cuza Vodă nr. 23; 
Telefon : 1667.

Jucați la sistemele speciale LOZ ÎN PLIC și 
o veți ciștiga, cunoscînd că, începînd cu lata de 
15 ianuarie 1972, Administrația de stat Loto- 
Pronosport a introdus ca premii în obiecte și 
BUTELII DE ARAGAZ pe lingă autoturisme, 
la seriile speciale de 6 lei.

La toate unitățile proprii Loto-Pronosport. 
magazinele cooperației de consum de la sate, 
oficiile P.T.T.R. și unele unități ale comerțului 
găsiți loz în plic de 3 și 6 lei.

Atenție deci! NICI O ZI FĂRĂ LOZ ÎN 
PLIC.

discuf.it
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Reciproc

Londra

COMUNIC AT
cu privire la cea dc-a cincizeci și șasea ședință 
a Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor 

Economic
In perioada 18—20 ianuarie 

î avut Iqc la Moscova cea dc-a 
incizcci și șasea ședință a Co

mitetului Executiv nl ( onsiilu- 
îui de Ajutor Economic Reci
proc I a ședință au participat : 
T Țolov, prim-viceprcșcdintc al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Bulgaria, F. 
lianwuz, vicepreședinte al Gu
vernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace, G. Wciss, vicepre
ședinte al Consiliului dc Mi
niștri al Republicii Democrate 
Germane, D. Gombojav, vice
președinte al Consiliului dc Mi
niștri al Republicii Topularc 
Mongole. M. Jagiclski. vicepre
ședinte al Consiliului dc Miniș
tri al Republicii Populare Po
lone. G. Radulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Ro
mânia. P. Valyi, vicepreședinte 
al Guvernului Muncitorcsc-Țâ- 
rânesc Ungar, M. Lcscciko, vice
președinte al Consiliului dc 
Miniștri al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste.

Ședința a fost prezidată de M. 
Lcscciko, reprezentantul Uniunii 
Republicilor Sovietice Socia
liste

l.a ședința Comitetului Exe
cutiv a participat Ia examina
rea unor probleme, în confor
mitate cu Convenția dintre 
C.A.E.R. și Guvernul Republi
cii Socialiste Federative Iugo
slavia, M. Orlandici, membru 
al Consiliului Executiv Federal.

Comitetul Executiv a exami
nat. in conformitate cu sarcina 
trasată de cea dc-a XW-a Se
siune a C.A.E.R., stadiul reali
zării unor acțiuni prevăzute in 
programul complex al adincirii 
și perfecționării in continuare a 
colaborării și dezvoltării inte
grării economice socialiste a țâ
rilor membre alo C.A.E.R.

Examinind informarea Secre
tariatului Consiliului cu privire 
Ia planurile de elaborare a ac
țiunilor corespunzătoare din 
Programul complex, adoptate 
dc organele C.A.E.R. și de or
ganizațiile economice internațio
nale ale țărilor membre ale 
C.A.E.R., Comitetul Executiv a 
relevat că organele Consiliului 
și organizațiile economice inter
naționale ale țârilor membre 
ale C.A.E.R. au stabilit modul 
și termenele elaborării unor 
acțiuni din Programul complex, 
au trecut la realizarea acestora 
și, in prezent, lucrările cu pri
vire la îndeplinirea Programu
lui complex reprezintă princi
palul conținut al activității tu
turor organelor Consiliului.

Comitetul Executiv a exami
nat informarea referitoare la 
consfătuirea desfășurată de pre
ședintele Comitetului Executiv 
cu președinții comisiilor per
manente și ai altor organe ale 
C.A.E.R. in legătură cu activi
tatea acestor organe ale 
C.A.E.R. privind realizarea Pro
gramului complex și a 
in această problemă o 
corespunzătoare

Comitetul Executiv a 
propunerile Comisiilor 
nente C.A.E.R. pentru construc
ții de mașini și pentru indus
tria radiotehnică și electronică 
cu privire la dezvoltarea cola
borării îndreptate spre lărgirea 
producției unor noi utilaje de 
îna'‘ă productivitate, aparatură 
radioelectronică și piese de 
schimb, spre creșterea nivelu
lui tehnic al produselor indus
triei constructoare de mașini și 
industriei radioelectronice, pre
cum și cu privire la măsurile 
care să contribuie la îmbună
tățirea deservirii tehnice a ma
șinilor. aparatelor și utilajelor 
care fac obirrfnl livrărilor re
ciproce.

In cursul ședinței Comitetului 
Executiv, țările membre ale 
C.A.E.R. au semnat Convenția 
privind colaborarea in domeniul 
planificării comune a unor ti
puri de mașini-unelte pentru 
așchierea metalelor.

Convenția prevede colabora
rea țărilor membre ale C.A-E.R. 
în domeniul efectuării lucrări
lor de cercetări științifice și de 
proiectări privind crearea de 
mașini-unelte cu comandă nu
merică program și asimilarea 
producției acestora, precum și 
livrări reciproce ale acestor ma
șini-unelte. subansamblc. siste
me și automate de strungâric pe 
oerio2da 1972—1975.

t a ședința Comitetului Exe-

adoptat 
hotărir

adoptai 
perina

t-utiv o fost prezentată 
marca Comisiilor permanent 
C.A.E.R. pentru agricultură : 
pentru industria alimentară c 
privire la stadiul îndeplinirii 
acțiunilor din Programul com
plex. care fac parte din sfera 
dc activitate a acestor comisii.

Au fost elaborate recoman
dări cu privire 1H aplicarea u- 
nor forme noi. mai eficiente, 
de colaborare tchnico-științifică 
in ce privește soluționarea pro
blemelor crcșlerii valorii nutri
tive a produselor fabricate și 
< rearea unor noi tipuri dc pro
duse <le înaltă calitate, precum 
și cu privire Ia principalele pro
bleme referitoare la ambalaje 
și materiale de ambalat pentru 
produsele alimentare.

Țările membre ale C.A.E.R. 
au semnat o scrie dc convenții 
privind colaborarea tchnico-ști- 
ințifică in domeniul agricultu
rii și al industriei alimentare, 
pregătite <lc comisiile perma
nente.

Comitetul Executiv a definit 
direcțiile activității Comisiilor 
permanente pentru agricultură 
și pentru industria alimentară 
pe perioada următoare și a sta
bilit măsuri concrete in legă
tură cu soluționarea complexă 
a problemelor colaborării pri
vind întărirea in continuare a 
bazei tchnico-matcriale a aces
tor ramuri ale economiei na
ționale.

Comitetul Executiv a apro
bat Regulamentele unor noi or
gane ale C.A.E.R.. create in 
baza hotăririi celei de-a XXV-a 
Sesiuni a Consiliului și a- 
numc : Regulamentele Comitetu
lui C.A.E.R. pentru colaborare 
in domeniul activității «le pla
nificare în componența căruia 
intră președinții organelor cen
trale de planificare. Comitetului 
C.A.E.R. pentru colaborare tch- 
nico-științifică, în componența 
căruia intră președinți ai co
mitetelor, miniștri și conducă
tori ai departamentelor pentru 
știință și tehnică. Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru poște 
și telecomunicații. Consfătuirii 
conducătorilor oficiilor pentru 
invenții din țările membre ale 
C.A.E.R

Comitetul Executiv a luat cu
noștință de raportul despre ac
tivitatea desfășurată de Consfă
tuirea reprezentanților țărilor 
membre ale C.A.E.R. pentru 
probleme juridice, cu privire la 
perfecționarea activității orga
nelor dc arbitraj pentru comerț 
exterior și a adoptat proiectul 
Convenției privind soluționarea 
pe cale arbitral^ a litigiilor 
de drept civil, decurgind din 
relațiile dc colaborare economi' 
că și tehnico-științifică, elabo
rat de Consfătuire.

In scopul dezvoltării in con
tinuare a colaborării țărilor 
membre ale C.A.E.R. in dome
niul comerțului interior și al 
perfecționării formelor organi
zatorice ale acestuia. Comitetul 
Executiv a considerat oportun 
ca, in viitor, Consfătuirea mi
niștrilor comerțului interior ai 
țărilor membre ale C.A.E.R. 
să-și desfășoare activitatea in 
cadrul Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc.

Comitetul Executiv a aprqbat 
planul său dc lucru pe anul 
1972. In plan au fost incluse 
îndeosebi probleme legate de in 
făptuirea Programului complex.

In cursul ședinței Comitetu
lui Executiv au fost examinate 
și alte probleme: a fost aprobat 
planul lucrărilor de cercetări 
științifice a| Institutului inter
național pentru probleme eco
nomice ale sistemului mondial 
socialist pină in anul 1973 in
clusiv; a fost aprobat bugetul 
Secretariatului Consiliului pe a- 
nul 1972.

Comitetul Executiv a fost de 
acord cu propunerea Republi
cii Socialiste Federative Iugo
slavia cu privire la extinderea 
colaborării R.S.F.I. in cadrul 
C.A.E.R. asupra domeniului 
transporturilor, în conformitate 
cu Convenția dintre Consiliul 
de Ajutor Economic Reciproc și 
Guvernul Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia privind 
participarea R.S.F.I. la lucrările 
organelor C.A.E.R.

Ședința Comitetului Executiv 
s-a desfășurat intr-o atmosferă 
de prietenie și înțelegere reci
procă.

Conferința de presă 
reprezentantului R.D. Vietnam 

la Conferința
cvadripartită de la Paris

CU 11111101'11
greviști
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PARIS 21 (Agerpres). — Cu 
prilejul unei conferințe de pre
să desfășurate la Paris, Nguyen 
Thanh Le, reprezentant al dele
gației R.D. Vietnam la Confe
rința cvadripartită de la l’aris 
cu privire la Vietnam, n decla
rat că guvernul S.U.A. ridică 
din nou la Conferință așa-nu- 
niitn problemă a prizonierilor 
de război, pentru a evita exa
minarea programului de regle
mentare pașnică a problemei 
vietnameze și a distrage aten
ția opiniei publice americane și 
din alte țări de la continuarea 
agresiunii S.U.A. în Indochina.

La conferința de presă care a 
urmat celei dc-a 141-a ” **
plenară a convorbirilor 
p&rtite, reprezentanții 
câni și saigonezi s-au 
în repetate rînduri, la , 
ma eliberării aviatorilor ame
ricani care și-au încheiat cari
era de agresori în spațiul ae
rian al R.D. Vietnam, dar nici 
unul dintre ei nu a răspuns 
concret la programul de pace în 
șapte puncte al Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului dc Sud, a a- 
rătat Nguyen Thanh Le, relc- 
vînd că tocmai în examinarea 
temeinică a acestui program se 
află calea către pace. In conti
nuare. el a arătat că R.D. Viet
nam nu numai că informează 
guvernul american asupra 
furor aviatorilor americani 
ați prizonieri, dar, pornind

♦------

ședință 
cvadri- 
ameri- 
referit, 
problc-

tu-, 
lu
do

în legătură
cu criza
monetară 
occidentală

LONDRA 21 (Agerpres). — 
Intr-un comentariu pe margi
nea crizei monetare occidenta
le, cotidianul britanic „Finan
cial Times* apreciază că „a so
sit momentul cînd aproape toa
tă lumea este de acord că sin
gura soluție pentru ieșirea din 
actualul impas provocat de in- 
convertibilitatea dolarului este o 
reevaluare majoră a prețului 
aurului". Inițiativa unei aseme
nea acțiuni ar putea fi luată 
fie de S.U.A., cu scopul de a 
răspunde presiunii crescînde în 
favoarea revenirii la converti
bilitate a monedei americane
— deși aceasta i-ar aduce o 
pierdere de 10 miliarde dolari
— fie de către vest-europeni, 
în speranța că o asemenea mă
sură ar înlesni debarasarea de 
acel surplus jenant al rezerve
lor lor de dolari11. Creșterea 
diferenței între prețul oficial 
al aurului și cursul acestuia pe 
piața liberă ar trebui să încu
rajeze cercurile oficiale occi
dentale să se pronunțe în fa
voarea unei asemenea soluții. 
Căci, reevaluarea prețului auru
lui, în termenii menționați de 
acordul „celor zece“ de la 
Washington, se dovedește total 
nerealistă, jar creșterea discre
panței între cele două cursuri ale 
„metalului galben" nu poato 
decît să accentueze fricțiunile 
actuale dintre statele occiden
tale și să clatine și mai mult 
încrederea în fermitatea noilor 
parități monetare.

MĂRTURIE ASUPRA REGIMULUI 
POLIȚIENESC AL LUI CAETANO

■
s

la principii umanitare,, permi
te acestora să mențină legături 
cu familiile lor, să poarte cores
pondență și să aibă Întîlniri.

La aceeași conferință de pre
să, Li Van Sau, reprezentant 
al delegației la Conferință a 
G.R.P. al Republicii Vietnamu 
lui de Sud. s-a referit Iu stră
mutarea forțată a populației 
din unele regiuni ale Vietna
mului dc sud, efectuată în pre 
zent de trupele americane si 
saigoneze. Totodată, a arătat el, 
aviația S.U.A. bombardează zo
nele din care se intenționează 
a fi evacuată populația pașnică. 
In felul acesta, sute dc mii de 
locuitori din provinciile nor
dice ale Vietnamului de sud 
sînt siliți să-și părăsească ca
sele și ogoarele pentru a se sta
bili în zonele sudice, cu o 
populație deasă, unde sînt sor
tiți mizeriei

LONDRA 21 (.^crpres). - 
Greva minerilor britanici, a- 
flală in cea de-a doua săp- 
tăniină, este sprijinită dc 
păluri largi de oameni ai 
muncii care au organizai di
ferite acțiuni de solidaritate 
cu greviștii. Consiliul ^indi 
calelor din Liverpool --a 
chemat pe muncitorii acestui 
important centru industrial 
să declare, la 26 ianuarie, o 
grevă de 24 de ore in semn 
dc solidaritate cu minerii

In cadrul unui miting de 
masă organizat la Londra, 
muncitorii de la centralele 
electrice au hotărit să nu 
presteze orele de lucru su
plimentare dacă autoritățile 
vor refuza să satisfacă reven
dicările minerilor britanici. 
Studenții Universității din 
Essex au decis să acorde din 
fondurile lor un ajutor fi
nanciar participanților |a 
grevă.

A fost semnat Protocolul 
comercial între România 

și Ungaria pe 1972
In urma tratativelor purtate; 

intr-o atmosferă prietenească și 
de înțelegere reciprocă, la 21 
ianuarie a fost semnat. Proto
colul comercial între Republica 
Socialistă România Și Republica 
Populară Ungară pe anul 1972.

Potrivit documentului, Româ
nia va livra printre altele : au
tocamioane, autoutilitare, auto
turisme de teren, tractoare, re
morci basculante, mașini agri
cole, locomotive Diesel hidrau
lice, vagoane dc marfă, utilaj 
petrolier, utilaje de construcții, 
rulmenți, mașini-unelte. produ
se sodice, ale industriei lemnu
lui, ciment și diferite materiale

dc construcții, sare, bunuri de 
consum.

La rîndul său, Ungaria va 
livra printre altele : mașini-u
nelte, utilaje siderurgice, insta
lații pentru fabricarea becuri
lor, utilaje pentru producția de 
alumină, utilaje chimice și ali
mentare, rulmenți, autobuze, a- 
parate de măsură și control, u- 
tilaje pentru industria ușoară, 
mașini de construcții, laminate 
și țevi din oțel, aluminiu și 
semifabricate din aluminiu, alu
mină calcinată, produse chimi
ce, țesături de bumbac și 
bunuri de consum.

alte

Demonstrație de protest 
împotriva aderării Norvegiei 

în Piața comuna
(Agerpres). — La- 
loc o demonstrație 
împotriva aderării

OSLO 21 
Oslo a avut 
de protest 
Norvegiei la Piața comună. A- 
lături de numeroși oameni ai 
muncii, împotriva aderării au 
manifestat studenți de la facul
tățile de istorie, filozofie, psiho
logie ale Universității din Oslo, 
precum și de la Școala supe
rioară de arhitectură.

Mișcarea împotriva intrării 
Norvegiei în C.E.E. a luat am
ploare și în alte regiuni ale 
țării, unde. în ultimul timp, au 
fost organizate peste 70 de de
monstrații în semn de protest 
față de intenția guvernului 
norvegian de a adera la Tra
tatul de la’ Roma.

Comisia națională pentru 
jutorarea deținuților politici por
tughezi relevă in buletinul său 
din decembrie 1971, difuzat la 
Lisabona, amănunte asupra tor
turilor la care a fost supus Jose 
Pedro Soares, un tinăr antifas
cist, a cărui arestore a fost 
semnalată și de „L‘ Humanite , 
in iunie anul trecut. Interogo- 
rea lui Pedro Soares a durat 
exact 820 de ore, fie la închi
soarea din Caxias. fie - cel 
moi adesea - in localurile poli
ției politice portugheze (D.G.S.).

Pedro Soares a fost mai întii 
interogat la sediul D.G.S. din 
Lisabona de către directorul în
chisorii Caxios. Amenințări cla
sice : „Dacă nu vorbești te vom 
reține in închisoare timp de 
șase luni, la dispoziția noastră 
și, dacă va fi necesar, alte trei 
sau șase luni in plus". După 
o primă noapte, dintr-o celulă 
de la Caxias, Pedro Soares a 
fost condus in strada Cardoso 
(sediul poliției politice), pentru 
intîîul interogatoriu. Timp 
șase zile și șase nopți, el 
avut alături unul sau r. 
ogenți care îl împiedicau 
doarmă intre ședințele de tor
tură. Alternativa ce i se înfățișa 
era următoarea : „Vorbești, mori

sau înnebunești". Urmează a- 
tunci „tortura somnului". Apoi. 
Pedro Soares este obligat să 
stea in picioare timp de trei 
zile și trei nopți consecutiv. 
Soares a început atunci greva 
foamei. Agenții l-au alimentot 
cu forța, introducindu-i un tub 
in slomoc.

AGENTUL RICARDO DE GRACA

ladin nou în celula sa de 
Caxias, doi agenți cu bastoane 
de cauciuc in mină, împreună 
cu directorul închisorii, îi cer să 
vorbească.

CEA MAI TERIBILA PERIOADA

■
O

de 
o 

mai mulți 
so

A doua fază a interogatoriu
lui se reia cu o nouă perioadă 
de „tortură a somnului", timp 
de 6 zile și 6 nopți. In cursul 
unei ședințe, agentul Ricardo 
de Graco scoate un pistol și 
trage un foc. Glontele atinge 
capul lui Pedro Soares. (Ricar
do de Graca se laudă că „s-a 
amuzat" astfel de 7 ori cu un 
comunist din regiunea Lisabo
na). Pedro Soares protestează 
contra procedeelor inumone 
Scaunul, pe care i se permitea 
să se așeze citeva minute, o- 
tunci cind ajungea la limita ex
tremă de rezistență fizică, ii es
te luat pentru o zi și o noopte. 
Soares este readus apoi Io 
Caxias. După un scurt răgaz, 
poliția și directorul închisorii îl 
conduc din nou pe strada Car
doso, unde este bătut. închis

După o nouă detenție 
Caxias, începe cea mai 
și moi teribilă perioadă 
martir a tînărului Jose 
Soares.

Pedro Soares nu va 
nimic. După 820 de ore de in
terogatoriu, un totol de 21 zile 
și 21 dc nopți, fără să poată 
dormi, i se va acorda posibilita
tea să-și vadă familia, fiind 
pus însă in gordă să nu facă 
nici o declarație. Dor, Pedro 
Soares, curajos pină Io capăt, 
va povesti mamei sale despre 
lungul său martir. Citeva zile 
mai tirziu, mama lui se va a- 
dreso, printr-o scrisoare, lui Cae- 
tano, cerind o anchetă oficială. 
Șeful guvernului portughez va 
răspunde că ancheta, care se 
zice că a fost ordonată, „n-a 
constatot nimic onormal" in ca
zul lui Pedro Soares.

(.1/ HUMANITfi")

șj administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr. 90, telefon. LOG?
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Populația de culoare 
a Pliodesiei înfruntă 
autoritățile rasiste

SALISBURY 21 (Agerpres). — 
Concomitent cu restricțiile im
puse în orașele unde au avut 
loc ciocniri între poliție și 
populația africană majoritară 
care protestează împotriva acor
dului anglo-rhodesian, autorită
țile Je ia Salisbury, alarmate 
de situația creată în urma a- 
cestor demonstrații, recurg la 
măsuri extreme față de liderii 
africani, încercînd sâ-i intimi
deze. După cum informează a- 
genția Reuter, la numai două 
zile după arestarea fostului 
premier sud-rhodesian, Garfield 
Todd, și a fiicei sale, unul din 
liderii populației africane din 
Rhodesia, Josiah Chinamano, 
și soția sa, au fost ridicați de 
poliție. Ambii fuseseră eliberați 
în urmă cu două luni după o 
lungă detenție sub acuzația de 
a fi desfășurat „activități poli
tice periculoase*.

al 
Poporului 
(Z.A.P.U.),

La aniversarea 
Armatei 
Populare 

de Eliberare 
a Laosului

Chinamano, fost membru 
conducerii Uniunii ~ 
African Zimbabwe 
urma să se întîlnească vineri 
la Salisbury cu lordul Pearce, 
președintele comisiei de legisla
tori britanici a cărei misiune 
este de a sonda opiniile popu
lației africane majoritare în le
gătură cu recentul acord înche
iat între ministrul de externe 
britanic, Alec Douglas Home, 
și șeful regimului rasist. Ian 
Smith. Proiectata întîlnire 
lui Pearce cu liderii africani a- 
vea ca obiect discutarea acuza
țiilor ce se aduc guvernului de 
la Salisbury de a fi blocat ac
cesul liderilor africani în „zo
nele tribale" și de a fi interzis 
organizarea de întruniri în a- 
ceste zone, informează agenția 
Reuter.

După incidentele din orașele 
Gwelo, Salisbury, Fort Victo
ria, într-o altă localitate — 
Umtali — au avut loc ciocniri. 
Poliția a deschis foc asupra 
demonstranților, rănind patru 
persoane. Situația continuă să 
rămînă sub tensiune în majo
ritatea localităților țării, în 
ciuda drasticilor măsuri luate 
de autoritățile rasiste.

a

XIENG 
pres). — 
crearea i 
Eliberare 
ducerea clarvăzătoare a Fron
tului Patriotic Laoțian, prezidat 
de prințul Sufantivong, forțele 
patriotice au crescut, fără in 
cel ic, repurtlnd victorie după 
victorie, relevă agenția Kloiosan 
Patriot Lao. Urmind o linie po
litică și militară corectă, prac- 
ticind războiul popular și be
neficiind de puternicul sprijin 
al popoarelor lumii și, în spe
cial, de solidaritatea militantă 
dintre cele trei popoare indo- 
chineze, armata populară a a- 
lungat pe ocupanții colonialiști 
și a făcut să eșueze „războiul 
special" al Statelor Unite. For
țele patriotice au scos din lupta 
peste 230 000 militari inamici. 
Ele au distrus circa 80 000 ar
me de diverse tipuri și aproape 
2 000 vehicule militare, simple 
sau blindate, au doborit sau 
distrus la sol 2 300 avioane și 
au eliberat trei pătrimi din te
ritoriul Laosului, pe care lo
cuiește jumătate din populația 
țării. Victoriile cele mai re
marcabile au fost cele repur
tate la Salaphukhune, în 1961 — 
1962, la Luong Nam Tha, în 
mai 1962, la Phukhut, în 1964— 
1965, în provincia T.uane Pra- 
bang, în 1968, La Tha Teng — 
in martie 1968.

Forțele patriotice au produs 
inamicului pierderi grele, în 
special cu începere din 1969. 
Ele au făcut să eșueze aproape 
50 de operațiuni inamice de 
mare anvergură.

★
XIENG QUANG 21 (Ager

pres). — Cu prilejul celei de-a 
23-a aniversări a creării Ar
matei Populare de Eliberare a 
Laosului, Khamtay Siphandonc, 
comandantul șef al Armatei 
Populare, a emis un ordin de 
zi in care trece în revistă vic
toriile dobîndite dc forțele pa
triotice în acești ani, și îndeo
sebi in 1971 — transmite postul 
de radio Pathet Lao. Succesele 
militare, politice și diplomatice 
ale poporului laoțian — se a- 
ratii în document — au creat 
cadrul favorabil pentru intensi
ficarea și izbînda luptei revo
luționare a poporului în vede
rea înfrîngerii noilor aventuri 
militare și politice neocolonia- 
liste ale Statelor Unite în Laos, 
împreuna cu întreaga populație 
laoțiană, forțele armate patrio
tice trebuie să contribuie intens 
la opera de consolidare, edifi
care și apărare a zonelor elibe
rate, să intensifice lupta în zo
nele aflate încă sub controlul 
inamicului, să-și sporească vi» 
gilența și să apere viețile și bu-* 
nurile poporului. în îndeplini
rea misiunii lor istorice de do- 
bîndire a unei patrii libere, paș
nice, independente, unite și de
mocratice — se arată în înche
ierea ordinului de zi.

î QUANG „I (Agcr- 
In cei 23 de ani dc la 
Armatei Populare de 

ti I .unsului, sub con- 
clnrvăzătoare

Viitoarele misiuni
ale laboratorului
spatial

HOUSTON 21 (Agerpres). — 
La Centru] spațial din Houston 
a avut loc miercuri o conferință 
dc presă, in cadrul căreia s-au 
furnizat unele amănunte în le
găturii cu viitoarele misiuni ale 
laboratorului spațial american 
„Skylab“. Cu acest prilej, Ge
rald Carr, comandantul prime 
misiuni, a precizat că trei echi
paje, alcătuite din cîle trei 
membri, vor petrece succesiv 
mai multe săptămîni în labo
ratorul spațial, care 
să fie lansat în anul 1973. Ast
fel. primul echipaj ar urma să 
petreacă 28 de zile in spațiu, 
iar celelalte cite 56 de zile. Pe 
de altă parte. Gerald Carr a

urmează

„Skylab“
cerut specialiștilor N.A.S.A. să 
ridice embargoul asupra «mar 
alimente interzise la bordul na
vei, menționînd că, de exemplu, 
un pahar de vin nu ar impieta 
asupra desfășurării misiunii. EI 
a precizat că cererea sa se a- 
flă în studiul experților 
N.A.S.A.

Jack Lousmu, unul din mem
brii celui de-al doilea echipaj, 
a făcut cunoscut, cu aceeași o- 
cazie. că 28 de țări au înaintat 
N.A.S.A. o serie de propuneri 
privind instalarea la bordul 
laboratorului a unor aparaturi 
științifice proprii, pe care sînt 
dispuse să le furnizeze.

© Joi seara, in sala de con
ferințe de la „Accadeinia di 
Romania" din Roma, cunoscu
tul critic literar italian Gian
carlo Vigorelli și-a împărtășit 
impresiile dintr-o recentă vizi
tă in România, referindu-se în
deosebi la dezvoltarea artei și 
culturii in România. Au parti
cipat scriitori și critici it alien 
și un numeros public.

© Agenția B.T.A. inforinea 
ză că Todor Jivkov, prim- 
tar al C.C al PC. Bulgar, pre 
ședințele Consiliului de Suit a' 
R.P. Bulgaria, va face o vizi
tă oficială în Republica Arabă 
Siria, în prima jumătate n lu
nii februarie, la invitația lui 
Hafez El Assad, secretar gene 
ral al Partidului Baas, preșe
dintele Siriei.

© La Kabul a fost semnat 
un contract afgano-sovietic pri
vind valorificarea de gaze na
turale din regiunile nordice ale 
Afganistanului. Uniunea Sovie
tică va executa proiectele teh
nice pentru zăcămîntul de gaze 
naturale de la Djarkuduk, pre
cum și proiectele pentru spo
irea extracției de gaze de la 

Hodja Gugerdak pină la 5 
'iai-cle metri cubi anual 
?vă

icre
agenția TASS.

Numărul șomerilor brita- 
a depășit, in luna ianua- 
un milipn. Cifra oficială 
publicității — 1 023 583 — 

reprezintă cel mai ridicat nivel 
ai șomajului înregistrat in Ma
rea Britanic de la sfirșitul ce- 
'ui de-al doilea război mondial-

© După cum transmite agen
ția P.A.P., in R.D. Vietnam se 
construiește, cu asistența tehni
că și cu sprijinul specialiștilor 
polonezi, primul șantier naval 
pentru vase maritime. De pe 
calele viitorului șantier vor fi 
lansate la apă nave cu un de
plasament de 1 1(10 tone.

©- Două avioane, aparținîno 
mor grupuri 
mndiști, s-au 

luptă aeriană 
mitei cascade
Iki, aflată în . ....................
niței cu Paraguayul. După un 
violent schimb de focuri și 
ciocniri succesive, cele două a- 
vioane s-au prăbușit în apele 
cascadei.

rivale de contra- 
angajat într-o 
deasupra renu- 

Igazi din Brazi- 
apropierea . gra-

© Organizația palest.neană 
.Al Fatah" a publicat la Beirut 
un comunicat în care își ex
primă reprobarea în legătură 
cu exploziile ce au avut loc în 
capitala libaneză și au produs 
daune Ambasadei algeriene și 
sediului ziarului „Al Mohatren".

® Poliția guatemaleză a i- 
■lentificat mai multe cadavre, 
care purtau urme de torturi, 
descoperite in suburbiile capi
talei. Se crede că aceste asasi
nate șînt opera membrilor or
ganizației extremiste din țară, 
a căror activitate s-a intensifi
cat in ultima vreme.

Tiparul — întreprinderea

BERLIN 21 (Agerpres). - 
Michael Kohl, secretar de 
stat la Consiliul de Miniștri 
al R.D. Germane, și Egon 
Bahr, secretar de stat la 
Cancelaria Federală a R.F. 
a Germaniei, au continuat Iu 
20 și 21 ianuarie, însoțiți de 
delagații, tratativele asupra

unui acord cu privire la tra
ficul intre R.D. Germană și 
R.F. a Germaniei. Tratativele 
au avut loc’ la sediul 
liului de Miniștri al 
Părțile au căzut de 
menționează agenția
să continue convorbirile 
2 februarie, la Bonn.

Consi- 
R.D.G 
acord, 
A.D.N 

la

Charles Chaplin a accep
tat invitația A ademici de film 
din S.U.A. de a veni in luna 
aprilie la Hollywood pentru a 
primi personal premiul special 
„Oscar*, ce i-a fost acordat 
pentru „Imensa contribuție a- 
dusft de la afirmarea cinema
tografiei drept o formă de udă 
a secolului XX".

Acesta va fi al doilea premiu 
„Oscar* conferit actorului de 
origine engleză Charles Chaplin. 
Primul său „Oscar* i-a fost 
înminat în 1929, pentru bine
cunoscutul film „Circul".

actualei runde a convorbirilor 
sovieto-americane asupra limi
tării înarmărilor strategice 
(S.A.L.T.). Discuțiile au durat 
aproape două 
nute.

Următoarea 
a S.A.L.T. va 
la ambasada

ședință de lucru 
avea loc marți, 
U.R.S.S.

La Ambasada S.U.A. dm 
Viena u avut loc vineri o nouă 
ședință de lucru din cadrul

© Lui nd cuvintul la conferin
ța Consiliului General al Sindi
catului lucrătorilor din indus
tria cimentului, sticlei și cera
micei din Turcia, ministrul 
muncii Aii Riza Uzuner. u de
clarai că. in prezent, în Turcia 
există aproximativ două mili
oane de șomeri.
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