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Președintele 
Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, 
a invitat pe șefii 

misiunilor
diplomatice la o

Două sectoare de la mina Aninoasa — II și IV, față in față

PRIN ÎNTREGUL COLECTIV
Șl PRIN FIECARE OM 

ÎN PARTE SE HOTĂRĂȘTE 
SOARTA PRODUCȚIEI!

Un sector de mină constituie 
o entitate aparte, un tot dis
tinct în specificitatea lui, cu 
oamenii lui, cu munca lor, cu 
bucuriile și necazurile lor, cu 
efortul comun de zi cu zi de 
a scoate la ziuă, din tainițele 
pămîntului, atît de mult cău
tatele și necesarele .diamante 
negre". Așa cum un om nu 
seamănă cu altul și așa cum o 
familie — să zicem — nu sea-

organizarc corespunzătoare a 
fluxului extractiv, in care se in
clud toate sectoarele, toate for
mațiile de lucru cuprinse in 
acestea. Dacă nu merge o bri
gadă, e afectată producția sec
torului, sînt lezați indicatorii 
lui tchnico-economici, iar dacă 
merge slab un sector sînt afec
tate laturi analoagc, de data a- 
ceasta la proporția ansamblului. 
\ aduce toate bricăzile la ur

PROGRAMUL
DE 6 ORE 

, la fronturile de lucru 
din subteran

mănă cu alta, raportîndu-ne la 
zona gindurilor, la peisajul su 
fletesc. la frămintârilc, chiar la 
fizionomia, la atîtea și alîtea 
altele, tot așa și un sector de 
mină nu se poate identifica 
cu un altul. Fiecare sector are 
lucrurile lui pe care trebuie 
să le înfăptuiască, fiecare arc 
problemele, preocupările, greu
tățile, satisfacțiile cucerite prin 
strădanii, care-s ale lui, în pri
mul rînd, dar care aparțin in 
esență minei, colectivului în
treg. Dar tot ceea ce am afir
mat nu trebuie să ducă la con
cluzia că soarta unui sector e 
străină de a altuia... Toate sec
toarele — ca părți ale colecti
vului marc, dacă ne putem ex
prima astfel — trebuie să mear
gă către aceeași țintă și, dacă 
se poate, in același pas... Mina 
trebuie să extragă un cărbune 
bun, cu cheltuieli de produc
ție cit mai reduse, cu un ran
dament cit mai ridicat, in con
diții de respectare riguroasă a 
normelor de protecție a muncii 
minerilor, ceea ce nresunune o

ritm normal de muncă și la o 
adență firească de realizări, a 

aduce toate sectoarele minei la 
unison, adică la bilanțuri po
zitive care să contribuie la spo
rirea eficienței activității de 
producție a minei, și prin a- 
ceasta a întregului bazin — 
iată obiectivul primordial pen
tru a cărui împlinire se cer 
depuse strădanii susținute, per
manente.

...Sectoarele II și IV de la mi
na Aninoasa... Primul merge bi
ne, activitatea celui dc-al doi
lea se menține de o vreme 
cam multă la un nivel necores
punzător.

O apreciere concisă, limpede 
a cărei obiectivitate nu o pu
nem, nici o clipă, la îndoială, 
asupra modului de a munci în 
sectorul II, condus dc ingine
rul Victor Ghioancă, am cules-o 
de la tov. Ștefan Cristca, pre
ședintele comitetului sindicatu
lui de la mină : „Organizare 
bună, aprovizionare tehnico-ina- 
tcrială promptă, asistență tehni
că competentă, concretă, efi

cientă. disciplină mai multă in 
muncă..." Sectorul II c singurul 
sector al minei care și-a rea
lizat integral sarcinile dc plan 
și a obținut chiar sporuri la 
extracția dc cărbune, in primul 
an al cincinalului actual. Pen
tru a ne edifica asupra situației 
actuale a colectivului, nc-am 
adresat adjunctului șef sector, 
ing. Iosif Tomuș: „Trebuie să 
vă spun, mai întîi, că imediat) 
după trecerea la experimenta
rea schimbului de 6 ore în 
subteran, sectorul nostru a reu
șit, prin eforturile tuturor bri
găzilor și ale personalului me
diu tehnic și ingineresc, să se 
integreze rapid în noul ritm 
de lucru impus de structura 
organizatorică schimbată prin 
aplicarea programului redus. 
Marea majoritate a grupelor 
și-au realizat sarcinile dc plan 
și randamentele planificate. 
Asta cea. 10 zile. Apoi, însă, din 
cauza unor creșteri în ceea ce 
privește fluctuația, a unor lip
suri nemotivate de la prestarea 
serviciului, activitatea sectorului 
a înregistrat căderi nepermise. 
Oamenii veneau obosiți la lu
cru, îl vedeai pe ortac că se 
cam proptește pe lopată... A- 
dică, se lucra mult mai ’ slab, 
cu randamente mult mai scă
zute decît se realizau în schim
burile de 8 ore. Factorii de răs
pundere ai sectorului au inter
venit la timp, au acționat cu 
convingere și iată că, începînd 
din prima săptămînă a noului 
an, resursele sectorului au fost 
reactivate, brigăzile și-au intrat 
iarăși în mină — ca să zic așa 
— și tindem să ne apropiem 
de rezultatele pe care le pre
conizăm. Au survenit o serie 
de dereglări de ordin mecanic, 
destul de neplăcute. Combina 
din frontalul pe înclinare din 
stratul 17 nu lucrează la para-

T. MULLER

(Continuare in pag. a 3-a)

Mina Dîlja. Brigadierul Ghcorghc Opreau cu o parte 
din ortacii Iui ieșind din mină.

Continuu 
succesele 

în abatajele 
Lupeniului

In brigăzile din abatajele 
sectorului VI al minei Lupcni, 
decada a Il-a a lunii ianuarie 
’72 s-a încheiat cu peste 200 
tone date peste plan.

Meritorii au fost strădaniile 
frontaliștilor din brigada lui 
CRISTIAN POMPEI. Nepier- 
zînd fișia in nici o zi, în 
panoul 8/1 blocul V. stratul 5, 
au realizat un randament mai 
mare cu 830 kg/post decît sar
cina de plan.

In dorința de a crea cît mai 
rapid o linie de abataj cores
punzătoare, minerii din briga
da comunistului VASILE RU- 
ȘITORU au realizat, in cele 
două decade, o înaintare medie 
zilnică de 2,99 ml depășind cu 
10 la sută sarcina de plan. Ga
leria pe care o execută briga
da pentru pregătirea straiului 
13, panoul nr. 1 — înzestrat cu 
complex OMKT — contribuie 
la redresarea situației ivite prin 
apariția unei falii in abatajul 
respectiv. Abatajul, în urma 
lucrărilor de pregătire ce se 
execută, se va „rupe” in două, 
va fi înzestrat cu încă o com
bină și utilajul necesar de 
transport, astfel incit se va e- 
limina tăierea, pe o porțiune dc 
8 m, a rocii sterile din zona 
faliei. Prin condițiile noi ce se 
creează în abataj se va permite 
tăierea a 6 fîșii/zi, îmbunătăți
rea calității cărbunelui și, mai 
ales, mărirea indicelui de utili
zare a complexului OMKT.

partidă de
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, a in
vitat sîmbătâ pe șefii misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București la o partidă de vinii- 
toare, care a avut loc in pă
durile Albele, Teșila și Ogarca 
din cadrul Ocolului Silvic, 
Ghimpați, Județul Ilfov.

Au luat parte Ion Ghcorghc 
Maurcr, președintele Consiliului 
dc Miniștri, Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Iosif Banc, vicepreședinte 
al Consiliului dc Miniștri, Cor
nel iu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, George Maco- 
vescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe.

La partida de vînătoarc au 
participat ambasadorii i Greciei
— J. Ch. Cambiotis, Belgiei — 
Jan Adriaensscn, Finlandei — 
K. W, Makela, R. P. Polone
— J. Ocheduszko, R. P. Mon
gole — D. Bataa, R. P. Chineze
— Cian Hai-fun, Israelului — 
R. Bcnshalom, R.S.F. Iugosla
via — I. Njcgovan, R. P. Bul
garia — Span Gospodov, R. P. 
Ungare — Ferenc Martin, R. D. 
Vietnam — Nguyen Dang Hanh, 
Pakistanului — R. R. Noore, O- 
landei — P. V. Putman-Cramer, 
R. S. Cehoslovace — M. Sulek, 
Elveției — A. W. Rappard, Re
publicii Africa Centrală — Al
berto Sato, R. P. Albania — 
Nikolla Profi, R. D. Germane

vînătoare
— Hans Voss, Turciei — N. 
Cuhruk, Suediei — P, O. 
Rathsman, Japoniei — Yoshito 
Shimoda, Iranului — Sadcgh 
Sadrieh, Republicii Islamice 
Mauritania — A. O. Sidya, 
U.R.S.S. — V. I. Drozdenko, 
Chile — Homero Julio, Peru
— M. Pagador Puente, Repu
blicii Populare Congo — Jean 
Baptiste Lounda, Cubei — Ni
colas Rodriguez, Algeriei — Ix 
Demaghlatrous și R. F. a Ger
maniei — Erwin Wikcrt; în- 
sărcinații cu afaceri ad-interim 
ai R. A. Egipt — Ibrahim 
Youssri, Argentinei — C. D. 
Rezzonico, Republicii Zair — 
Jean Zitu, Indoneziei — Ch. 
Djavid, Irakului — S. Al- 
Shcikhli, S.U.A. — Robert Mar
tens, Vcnezuelei — Hemani Es
cobar; șeful reprezentanței con
sulare și comerciale a Spaniei
— Eduardo Casusu, directorul 
Centrului de informare al 
O.N.U. dc la București — Sayed 
Abbas Chedid, și Reprezentan
tul P.N.U.D. la București — 
Alexandru Rotival.

La terminarea partidei, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a oferit, în 
cadrul pitoresc al pădurii Al
bele. în cinstea oaspeților, o 
masă vînătorească. Masa s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
cordialitate.

(Agerpres)
După satisfacția ce se poate citi pc chipurile minerilor 

e lesne de înțeles că și dc data aceasta rezultatele, acolo, 
in adine, au fost fructuoase.

Foto I I. LICIU
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Centre de pregătire 
pentru admiterea

în învățămîntul superior
Pornind de la ordinul Minis

terului Educației .și Invățămîn- 
tului. Inspectoratul școlar ju
dețean împreună cu Institutul 
de mine și Inspectoratele mu
nicipale școlare organizează 
centre de pregătire pentru ad
miterea în învățămîntul supe
rior la obiectele matematică și 
fizică. Aceste cursuri de pregă
tire se țin in orașele Deva, Pe
troșani, Brad, Hunedoara, la 
ele puțind participa elevi din 
ultimul an de studii precum și 
absolvenți ai liceului încadrați

în producție, prezentlnd reco
mandarea întreprinderii. Cursu
rile dc pregătire, pentru admitere 
se vor ține în fiecare duminică, 
la Institutul de mine, între ®- 
rele 9—13.

Pentru celelalte obiecte de 
învățămînt. pregătirea elevilor 
va fi asigurată pe licee, dc că
tre cadrele didactice ale aces
tora. Pentru elevii din Orăștie, 
Certej, Ilia, Simeria cursurile 
se țin la Deva, iar pentru cei 
din Călan și Ghelar la Institu
tul de subingineri Hunedoara.
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Se dirijează ridicarea 
unui nou panou, în po
ligonul de prefabricate 
Livezeni.
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Monografia Văii Jiului
Din lumea științei și tehnicii
Rebus
De ici, colo...
Zicale interpretate...

Liniștea orelor mele libereNe-foileton

L-am cunoscut în holul din 
fața bibliotecii lonene și pentru 
că bibliotecara nu sosise, nc- 
fiind încă ora de deschidere, 
discuția s-a închegat firesc, ca 
între doi oameni ce vor ca 
timpul să treacă mai repede. 
Am aflat că G. D. vagonetar 
la sectorul VI în brigada lui 
Ion Buțu este de fel constăn- 
țean, că are 18 ani și locuiește 
în căminul muncitoresc. 
zîndu-1 cu vreo carte în 
l-am întrebat plin de-o 
zitate legitimă •

— E prima oară cînd 
la această bibliotecă ?

— Nu, dar vin mai rar. Aduc 
cărțile și dacă nu găsesc ceva 
care să-mi placă revin cu altfi 
ocazie.

— Și-n timpul tău liber, în 
care n-ai nimic de citit, ce 
faci ?

— Stau la cămin, ascult mu
zică și... cam atît.

Aflu că aici au o mică biblio
tecă volantă, pe care însă n-o 
prea folosesc căci stă mai mult 
încuiată, că din noiembrie 1971, 
de cînd a venit, nu a participat 
la nici o acțiune de 
fiindcă nu 
luat el act

— Bine, 
cameră ce

Nevă- 
mînă, 
curio-

veni ți

cămin,
s-au ținut sau n-a 
de ele.
și tovarășii tăi de 
fac ?

Versuri trepidante. Che
marea înflăcărată la 
unire, la unire statală 

și națională. Versuri rostite de 
un român, exponent al voin
ței tuturor românilor, pentru a 
realiza Unirea.

Ce chemare nobilă ! Cită 
semnificație conține ea ! Era 
vorba de acea Unire care să 
însemne pasul hotărîtor, punc
tul nodal spre împlinirea aspi
rațiilor seculare ale poporului 
oropsit dintre granițele care 
aveau să formeze mai tirziu 
statul și noțiunea română.

Și acest pas s-a înfăptuit in 
ziua de 24 ianuarie 1859. Sînt 
113 ani de atunci. Sînt, și la 
aceștia se vor adăuga alții, 
iar evenimentul rămine înscris 
pentru totdeauna in paginile 
istoriei zbuciumate ale poporu
lui nostru, ale lumii trecute, 
prezente și viitoare.

Aceasta pentru că pasul de 
atunci s-a înscris ca un act po
litic și social de mare însem
nătate pentru națiunea româ
nă ; prin el s-ou pus bazele 
trainice ale statului național 
român, desăvirșit în anul 1918.

Actul Unirii Principatelor 
Române, cerut a se înfăptui 
încă cu mult înainte, s-a im
pus ca o necesitate stringentă 
și obiectivă, devenise obiecti
vul fundamental și legic al tu
turor forțelor progresiste ale

Hai să dăm mină cu mină, 
Cei cu inima română.
Să-nvirtim hora frăției, 
Pe pămîntul României.

societății, îndeosebi a maselor 
populare. Dezvoltarea ulterioa
ră, socială și politică a țării 
era de neconceput fără unirea 
ținuturilor românești intr-un 
stat de sine stătător.

Clasele dominante - îndeo
sebi burghezia - erau intere
sate in realizarea Unirii deoa
rece aceasta le aducea avan
taje in plus, iar forțele progre
siste și mai cu seamă oamenii 
muncii erau dornici, din adin- 
cul inimilor, să trăioscă intr-o 
țară suverană, liberă și pros
peră.

Pe atunci, burghezia era in 
formare și aspira la dezvolta
rea în continuare a industriei, 
Io formarea unei piețe națio
nale care să-i asigure domina
ția, preponderența in viața e- 
conomică și politică. Din rin- 
dul acestei clase in formare 
s-au desprins — prin tot ceea 
ce are gîndit și făcut pentru 
cauza nobilă a Unirii - ele
mente avansate ca Mihail Ko- 
golniceanu, Vasile Alecsandri, 
Costache Negri, Al. I. Cuza, 
C. A. Rosetti, Dimitrie Bolinti- 
neanu, Cezar Boliac ș.a. care, 
dincolo de aceasta, preconizau 
înfăptuirea unor reforme so- 
cial-economice în cadrul căro
ra reforma agrară ocupa un 
loc din cele mai importante.

Interesată în dezvoltarea 

(Continuare in pag. a 3-a)

Pentru un cartier frumos
Cu toate că ne aflăm în plin sezon dc iarnă, 

locatarii blocurilor de pe strada Păcii din car
tierul petroșănean Aeroport, au stabilit, in a- 
dunările generale, să înceapă, încă din această 
lună, acțiunile gospodărești și de înfrumusețare 
a cartierului.

In acest sens, și-au propus ca, în săptămînă 
ce urmează, să sape circa 100 de gropi pentru 
plantarea arbuștilor și să curețe zonele verzi 
din jurul blocurilor. Acesta este răspunsul lor 
la chemarea adresată populației de consiliul 
popular municipal, prin deputății dc circum
scripții, pentru participarea crescîndă la ac
țiunile dc gospodărire și înfrumusețare a lo
calităților.

Lucrări de întreținere
Asigurarea unei circulații rutiere în depline 

condiții de siguranță pe drumurile din Valea 
■Jiului, preocupă asiduu în perioada actuală co
lectivul lotului Petroșani din cadru] Direcției 
județene dc drumuri și poduri. In acest scop, 
încă de la începutul lunii ianuarie 1972. s-au 
luat o serie de măsuri operative pentru între
ținerea și repararea drumurilor care asigură 
— în condiții bune de circulație — legătura 
cu localitățile periferice și obiectivele turis
tice din municipiul nostru. Astfel, pe drumurile 
Petrila — Cimpa, Vulcan — Dealul Babii, Pe
troșani — cabana Rusu și Uricani — Cîmpti 
lui Neag s-au transportat importante cantități 
de piatră concasată și balast și s au depozitat 
peste 100 tone de material antiderapant.

Armonie lupencană.

Foto: Ion LEONARD
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Sînt, dar nu există
Starea de fapt se vrea con

semnată cu atît mai mult cu 
cit. in contextul făuririi o- 
mului cu inalte virtuți mora
le, problema ce se pune în 
mod imperios, este ca acesta 
să fie prezent in procesul 
producerii valorilor materiale 
și spirituale nu numai cu 
prezența și contribuția capa
cităților sale fizice și inte
lectuale, ci și cu existența, 
personalitatea lui care să con
fluentele la nivelul idealului

schemă, deci și-au ocupat teo
retic... locurile, dar pe aici, 
la farmacia la care aveau re
partițiile, nici nu au călcat. 
Unul s-a lăsat de meserie pe 
motif dc... căsătorie, intr-un 
oraș mai acătării. Celălalt, ne 
trimite spre viză, lună de lu
nă ui limitele unui termen 
in care omul iși poate... a- 
ranja un transfer, sau...?.'?), 
o foaie de boală și nici nu 
se sinchisește să-și părăsească 
orașul natal... Deci, doi oa-

— Și ei ascultă muzică, mai 
citesc.

La cei 18 ani ai săi, G. D. 
pare o fire aparent pasivă, im
presie generată și de faptul că 
din ceilalți patru tovarăși de

mid sau apatic ar fi — este 
exclus ca la vîrsta sa să nu 
rețină niște întîmplări legate 
de viața de toate zilele. Faptul 
că nu-și cunoaște tovarășii de 
cameră, că nu știe dacă în

Mai mult interes fată de 
noii angajați 

veniți din alte localități!
cameră nu pomenește decît pe 
Spînu și Petre, și aceasta după 
un efort de gîndire.

Dialogul s-a întrerupt aici. 
Venise bibliotecara, el și-a luat 
cărțile care-1 atrăgeau și a ple
cat

La prima vedere întîmplarea 
este mai mult decît banală. 
S-ar putea ca G. D. să fie o fire 
puțin ciudată, dar — orlcît de ti-

cămin au avut loc diferite ac
țiuni nu se datorează numai 
firii sale. Ce știu despre viața 
sa, despre felul său de a gîndi 
tovarășii săj de muncă, de ca
meră, organizația de U.T.C. 
(chiar dacă nu este utecist) ar- 
ganizația de sindicat ? A încer
cat cineva în aceste trei luni, 
de cînd a venit la Lonea, să-l 
cunoască cit de cît, să-l activi-

• © • ® © •
zeze, să canalizeze energia la
tentă a lui G. D. sau a celor
lalți din camera 6 ?

Chiar dacă s-au făcut niște 
acțiuni, acestea n-au fost cele 
mai nimerite pe linia mobiliză
rii și încadrării tinerilor dm 
cămin în viața colectivului mir- 
nei și a localității.

Dialoguri similare pot avea 
loc .și cu alți tineri în alte că
mine muncitorești din multe 
localități din Vale.

Și atunci, neîntreprinzînd ac
țiuni ample, neîncercînd să în
cadrăm acești tineri în mod or
ganic în viața colectivului, nea- 
propiindu-ne de ci și nespulbe- 
rîndu-le senzația de înstrăinare, 
nu este, oare, cazul să ne în
trebăm dacă nu e și aceasta 
una din cauzele fluctuației ?

In perioada acomodării, mai 
ales, se cere ca Instituțiile de 
cultură, prin acțiuni bine gîn- 
dite, ținînd cont de vîrstă și 
sfera de interese, să contribuie 
la cunoașterea de către tinerii 
noi angajați la mină a forței și 
realizărilor colectivului în care 
muncesc, astfel incit adeziunea 
lor să fie sinceră și totală în 
momentul acceptării lor de că
tre colectiv,

I. MIRCEA
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cu realizarea dezideratului 
propus de colectivitate.

Urindu-ne reciproc cele bu
ne, mai deunăzi, cu prilejul 
începutului de an nou, inter
locutorul, farmacistul din car
tier, care — fiu al altor me
leaguri — de peste un dece
niu întinde mina cu elixir 
tămăduitor către cei suferinzi 
din orașul dc mineri, se plin- 
gea:

— Treabă multă, domnule... 
Sortimentele de medicamente 
cresc pe zi ce trece, spre bu
curia celor suferinzi, primim 
din ce In ce mai multe me
dicamente și noi nu mai pri
didim cu prepararea și cu 
distribuirea lor.

— Cum așa ?
— Păi să vezi... Personal 

în schemă avem, dar farma
ciști de fapt, aici la unitate, 
nu sintem decît clțiva. Uite, 
de pildă, care e situația nu
mai la unitatea noastră. A- 
nul trecut ne-au fost repar
tizați doi absolvenți. Au tre
cut pe la județ, au făcut an
gajările, au fost trecuți în

meni, două cadre cu înaltă 
calificare care ocupă două 
locuri in nomenclatorul nos
tru, dar din cauza cărora de 
fapt, colectivul nostru, puțin 
numeros, trebuie să se oste
nească...

Cel ce-și depăna cu o sin
ceritate și cu îngrijorare, 
demne de atenția celor care 
au menirea să soluționeze a- 
semenea probleme, a venit, 
cu mulți ani in urmă, în Vale, 
repartizat, ca și .colegii" lui 
dc acum, dar cu totul altă 
mentalitate. Nu știu dacă 
stabilirea lui intr-o localitate 
minieră s-a făcut la ecoul 
unei chemări lăuntrice, sau 
în spiritul vechiului adagio 
care ne învață că omul sfin
țește locul. încerc, insă, cer
titudinea că acelora care n-au 
reușit, sau nu reușesc să vi
breze la chemarea îndepli
nirii datoriei sacre față de 
muncă, trebuie să se găseas
că cineva, așa ca să le pună 
oglinda în față...

Tibcriu KARI’ATIAN
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Acumularea

REBUS * REBUS

in vatră șl fumul se 
î în pod prin „căloniiil“ 
c acestui ținut. Călonlul 
st vuiește din înduri

Mai înaltă

nisipuri

cad cu o viteză 
la înălțimea de 
cascadă, notată 
denumirea de

Steaqu/ roșu

im* ginduri

.LEONARD

ilintr o bucala

l-a pus

LINIȘTEA ORELOR MELE LIBERE

NE-FOILETON

S. KAY

ce 
/?i 
la

stă dea- 
potriveș- 

miuimum

Poftim
Poftim 

Cu

vecinii se culcă lotuși și, 
cu nervii mai tari încep

Din vremea slavilor n«*-a 
rămas moștenire muntele tăr
ia. piscul ,d doîie > din lanțul 
r.irângulnî Tot din această 
vreme și muntele Vălcanului. 
tk la care și-n împrumutat nu
mele și Irecătoiirca din acest 
l<x

Ca numiri interesante din 
punct dc vedere fdolc^ii și et
nografic în jurul Petroșanilor 
«mințim următoarele : Zănoa- 
ec, (dealuri). Rătundul, (pla
tou) unde cade centrul ornșu- 
)ui, pînă la biserica romano-ca- 
tolicăk Pribougcle (gara Petro
șanilor), Tr.imâleile (colonia 
lansa), Tecăni.le. (coasta Cal
varia), Priboiu. Cbetrimanu Și 
Raneollul (dealul spre Dâlja), 
Dealul lui Breaz (mahalaua 
8oțcni). Fața Ho!ii (dealul din
tre cele două Jiuri). Troianu 
sau Prevecioru (platoul amin
tit ma< sus) Roșia și Cheile 
Roșiei (muntele spre Bănița). 
Brelanu, Preluei, Tădva și Boul 
(munți deasupra Petrilei) Po
cnite Tăii (la Taia), Galbina, 
Pieptul Plopului. Molifta (pis
curi vecine cu Roșia). Bercu, 
Vârfu Morii. Fața Blăjească, 
Gruniețele și Smreatu idealuri 
spre Cetatea Bolii), Zăvoi* 
(centrala pentru distribuirea 
cărbunilor).

Dar continuitatea elementu
lui getodac în acest ținut se 
vădește mai ales în credințele 
ți obiceiurile poporului băști
naș. păstrate pînă azi. Multe 
dintre acestea îșî manifestă ca
racterul dac, mai bine ca în 
alte părți ale Ardealului.

Țăranul român din Valea Ji
ului își clădește și a?i casa așa 
cum și-o clădeau strămoșii săi 
daci, casă de bîrne necioplite, 
încheiate la capete cu îmbu
cături. Casa are totdeauna for
ma pătrată. dreptunghiulară, 
niciodată ovală sau rotundă și 
nici în formă de oblong. Aco
perișul din „prăștilă* de brad, 
fără coș pentru fum. Focul se

tace 
dtcâ 
cific 
const riMCște din scânduri în 
forma unui con, cu baza de 3 
metri lungime și I metru lăți
me, strimtfndu-sc în sus și 
sfîrșind intr-o deschizătură mi
că de cea 30—30 cm. pâtrați. 
Acest eăloniu e prins cu vîr- 
fuj conului de plafonul asei, 
slînd cu partea deschisă de la

Continuitatea 
populației (2)

bază deasupra vetrei, la o înăl
țime dc 1—1’/» m. Sub acest 
eăloniu sc face apoi foc pc va
tră pentru încălzitul casei și 
pentru pregătirea mîncărilor, 
iar fumul se strînge în eăloniu 
și iese în podul casei, unde ser
vește la afumatul cărnuri lor și 
se strecoară apoi afară printre 
prăștilele acoperișului.

Uneltele țăranului au fost 
pînă in zilele noastre toate din 
lemn, lucrate de el însuși. Plu
gurile dc lemn și carălc cu ro
țile de butuci, nefcrecatc. au 
existat pînă pc la 1870.

Poporul băștinaș bea și as
tăzi apa din ..botc“ sau ciubc- 
re de lemn, cu așa numitele 
„caucuri*, linguri mari și scu- 
fundoase diD lemn dc paltin, 
prevăzute cu o coadă foarte 
lungă, tot de lemn. Apa din 
izvor se bea cu ..căpcelul". un 
cauc mai mic, de lemn, înflo
rit cu crestături. Și astăzi se 
mănîncă din „blide* dc lemn 
și cu linguri de lemn.

Rămășițele de „morișli* pen
tru măcinatul griului, aflate in 
acest ținut, sînt o dovadă că 
pîânea, ca aliment principal,

n-a lipsit 
vremurile 
trebuia nd> 
plătit scump. Cu migrarea po
rumbului, care se poate culti
va și în Valea Jiului mai ușor 
și mai ieftin, plinea 
pc planul ai doilea. 
Jocul mălaiul.

îmbrăcămintea este dc 
pă și dc lînă Bărbații poartă 
cămașă de cîncpâ, un fel de 
togă. încinsă peste mijloc cu 
un hrăcinar de lină snn cu 
șerpar de piele. Cioarecii sînt 
de lină strinși cu curele sub 
genunchi. In picioare opinci fă
ră gurgui. Iarna cojoace lungi 
pînă Ja glezne c« lina în afa
ră, iar pe cap căciuli mari dc 
oaie, cu lîna tot in afară

Femeile poartă pe trup o tu
nică lungă de cîncpâ, de la 
gît pînă aproape dc glezne și 
peste ca alta, ceva mai scuilă 
de lînâ, încinsă peste mijloc 
cu un brîu de lină. Pe cap bro
boadă albă de in sau cîncpâ 
în formă de turban, cu un ca
păt lăsat i>e spate. Mai ales 
îmbrăcămintea femeilor, unică 
în felul ei, și-a păstrat mai bi
ne caracterul daco-roman. Că
mașa cu altițe moderne, pre
cum și poalele separate de că- 
mașe, sînt un import al zilelor 
noastre.

Raportul' dintre femeie și băr
bat se menține în mentalitatea 
vremii cînd femeia era sclava 
bărbatului. In Valea Jiului și 
astăzi bărbatul merge călare, 
iar femeia pe jos: povara de
sagilor o duce femeia, iar băr
batul are privilegiul de a mer
ge liber numai cu bila în mî- 
nă.

Niciodată femeia nu poate 
merge alături de bărbat, ci un 
pas înapoia lui.

La cununie în biserică mire
le stătea cu căciula pe cap. iar 
mireasa acoperită pc față cu 
o broboadă albă, asemenea fe
meilor din Turcia. Această da
tină a fost desființată abia în

DEMOGRAFIE
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La mijlocul anului 1971 populația globului a ajuns la 
miliarde locuitori. Potrivit unui institut american de 

statistică, populația globului sporește in 24 dc orc cu peste 
200 000 oameni sau, cu alte cuvinte, cu 142 oameni pe mi
nut. Cel moi marc spor de populație a fost înregistrat in 
Asia, unde populația crește cu 48

ca Niagara
De curînd a fost observată 

din avion în jungla tropicală, 
la 250 km de capitala Guyanei, 
o cascadă necunoscută pînă a- 
cum. Apele ei 
amețitoare dc 
200 m. Noua 
pe hartă sub
Caleter, este dc patru ori mai 
înaltă ca Niagara * i dc două 
ori

milioane anual.

In nordul Saharci, pc teritoriul
sub nisipuri sc află imense rezerve dc apă apreciate dc spe
cialiști la 13 miliarde m3. In viitor in Algeria vor fi iri
gate din rezervele <lc apă subterane 41 000 ha terenuri agri
cole, iar la acestea sc vor adăuga anual încă 20 000 ha.

<£>

<£>
<£)rr.

poluat
Nu numai oamenii dar șj clo

potele au nevoie dc aer curai. 
Renumitul clopot al templului 
Biodoin din orașul Uyj, situat 
in apropiere de Kyoto, a a- 
muțit pentru totdeauna după ce 
funcționase timp dc 917 ani. 
Bioxidul dp sulf și alte .substan
țe toxice conținute în gazele 
emanate de întreprinderile in
dustriale din apropiere au ata
cat metalul din care este con
fecționat clopotul incit acesta 
a trebuit să fie îndepărtat din 
templu. După restaurare, el 
urmează să fie instalat înlr-o 
încăpere.

Balsamul

In mormintele faraonilor de 
lingă orașul Sohar (R.A.E.) a 
fost descoperită o substanță cu 
ajutorul căreia locuitorii din 
împrejurimi iși vindecă deose
bit de rapid rănile și arsurile. 
Balsamul, folosit înainte vreme 
la procesul de mumificare, este 
studiat în prezent dc specia
liști pentru a-i determina com
poziția și a-i extinde calitățile 
curative.

științei
t TEHNICII

Munca VINOVATUL

Mai înalt ca turnul Eiffel
La Kiev se construiește un turn de televiziune înalt de 

380 tn. Elementele constructive ale turnului sînt montate 
pe sol și ridicate apoi la înălțimea indicată, cu ajutorul u- 
nor mari cricuri hidraulice Această metodă permite ca ma
joritatea operațiunilor de asamblare să fie executate la 
sol și nu la înălțimi amețitoare, 
televiziune al Ucrainei va începe 
dintre care unul in culori.

In 1972, noul centru de 
.ă emită patru programe

nou aerotren
După aerotrcnul construit în 

Franța, un vehicul asemănător, 
care se deplasează pe o pernă 
de aer de-a lungul unei șine, 
se experimentează în Anglia. 
Societatea .Vickers-1 a livrat re
cent primul vehicul denumit 
,.Hovertr,iin“ în lungime de 25 m. 
Șina experimentală nu are 
deocamdată decît 3 km, dar ea 
va fi prelungită pentru ca ve
hiculul să poată atinge viteza 
de 500 km pe oră. In cursul a- 
•cestui an el va circula numai cu 
250 km pe oră.

ing. 1 BREBEN

Remediu împotriva poluării
Cercetătorii uzinelor Degussa 

din Wolfang (R.F.G.) preconizea
ză ca un remediu împotriva 
poluării atmosferei, cărbunele 
activ, cunoscut material absor
bant și filtrant de bună calitate. 
Dispozitivul pus la punct de

specialiști, se prezintă sub for
ma unui cartuș umplut cu căr
bune activ care poate fi mon
tai în fiecare veliicol pc con
ducta colectoare dc benzină în 
așa fel incit aburii dc benzină 
produși să fie în cea mai mare 
parte captați.

informației
Oamenii de știință americani au descoperit că un criș- 
mai mic decît o bucățică de zahăr poate înmagazina pi
la 1000 diferite holograme. O utilizare importantă a ho- 

" - - can'
nă —__ _ —------ ------„-------- _ -
logramelor derivă din capacitatea lor de a înmagazina 
tități enorme de informații. Noul inonocristal utilizat' — 
Niobiatul de litiu, promite inmagazinarea temporară pin; 
la 1000 de ori mai multe informații cifrice sau ilustrate d 
cit materialele holografice clasice.

ORIZONTAL: 1) Făcut picuri: 2) Refacere... 3) ...din 
respect! — Se fac Ia zile mari..: 4) ...mai ales la-nceputul 
zilei _ Făcute Ia... idee !... — ...și desfăcute din desfacere 
5) 1 acută... degajind; 6) Făcută de prins — Făcută dublu !... 
— ...dar pe ogor: 7) Iși face curs prin L.R.S5. — Referitor 
la un popor: 8) Ard pe margini ! — Potriviri; 9) Face îm
pletitură... — ...pe malul apei: 10) Făcută de nedesfăcut — 
Ține de rație !

VERTICAL: 1) Făcută pc scenă...; 2) ..și la directoare, 
secretar (!): 3) Făcută în aer liber... — ...și făcută la-nccput; 
4) Făcute in acte! — Diminutiv feminin — Face ace la 
munte; 5) Fac gestul primirii — Face prejudecată: 6) Făcută 
din curățenie: 7) Face căldură (fem.): 8) Face start din mij
loc — Face din nou; 9) Face parte din operă — 1 s-a lâcui 
lehamite (fia ): Făcute in sfirflt I - Fac ne neșttulorn

ORIZONTAL: 1) Dispozitive importante din auloma- 
2) Are o sarcină pozitivă; 3) Diviziune a dolarului — 

Întreprindere de automatică a producerii de aparate (abr.); 
4) Sfîrșit de scheme ! — Face parte din categoria meta
lelor rare — Alb amestecat; 5) Interferențe; 6) Rîu in 
U.R.S.S. — Semnal din Morse — Caracterizează muzica; 
7) ...100 tub dc amplificare — Către (1b. cngl.) — STAS- 
urilc din R.D.G.; 8) Se creează la trecerea curentului prin- 
tr-un conductor — Capabil; 9) Procese ale automaticii — 
Începe ritualul; 10) Considerată știință a viitorului.

VERTICAL: 1) Sînt indispensabile unui radio-amator; 2) 
Face parte din sistemul periodic — Pronume; 3) A emile
— Construcții dc generatoare electrice (abr.); 4) Face parte 
dintr-un conductor — înțelepciune; 5) Liliana Turdeanu — 
înlocuiește munca omului; 6) Curentul electric le provoacă 
celor neglijenți — Interjecție. 7) Tolc 50 la sută — In curbă
— Juncă... mitologică; 8) Ioni fără cap ’. — Pustiu; 9) Re
țineri; 10) Provocat de paraziți — Redus; 11) A hrăni un în- 
trei-upâtor cu electricitate de pildă.

Edmond TECAR 
dev II. M Petroșani

RADARUL..
r-unul din orașele S.U.A., alături de clădi

rea secției financiare unde se încasează impo
zitele, se oprise o mașină a poliției cu insta
lație radar. Staționase acolo citeva minute după 
ce a pornit-o din nou mai departe. După citeva 
orc, funcționarii secției financiare au făcut o 
descoperire neplăcută : datele cu privire la res- 
tanțicrii de impozite, înregistrate pe memoria 
electronică a computerelor și înscrise pe benzi 
magnetice s-au șters complet, din munca în
delungată a atitor funcționari n-a mai rămas 
nici cea mai mică urmă. După cercetări înde
lungate pentru a se afla cauza acestui fapt, s-a 
constatat că totul s-a petrecut sub influenta un
delor emanate de radarul automobilului poli-

Dumnczc

FABULA CU... LENE
duliei, cățel nu tocmai prost, 
Pierdea la zile, fără rost. 
Adică știți cum vine cazul: 
Ardea Ciulici al nostru... gazul. 
Cind, intr-o zi geroasă rău, 
li zise un bătrin dulău :
— Măi, dar crescuși, le făcuși mare, 
Stai bine astăzi pe picioare!
Ai vrea să-mi fii ortac la oi, 
Colo, la sțină, in zăvoi ?
Poți să ajungi, precum grăiesc. 
Un falnic cline ciobănesc, 
Vei invăța, și-apoi, să vezi. 
Omori la lupi cu in nici n 
Zise imberbul:
— Minunat
Abia aștept ca să mă bat
Cu lupi, cu urși, cu orice fiară
Dar cind va fi mai cald. La vară...

mina-n par

Locuiesc intr-un bloc turn, 
aici in Petroșani, lingă piață. 
Mare și frumos de parcă-i 
castel. Am de toate in el; și 
lift care merge și apă rece fi 
apă caldă fi soacră cumseca
de. Numai liniște n-am. Și 
ce e mai trist, că nici nu ft iu 
cum să fac să o pot avea. Nu 
cunosc nici o modalitate, că 
de af cunoaște una oricît de 
mică, af merge să o caut chiar 
și piuă la capătul pămintului.

Stau și mă gindesc, or fi 
pătimind oare și alții ca mi
ne, ori sînt singurul ghionist 
din Vale ? Să vedeți : mă în
torc după masă, ori seara — 
depinde cum reușesc să 
mă descurc in ziua respecti
vă — acasă. Iau masa, așa ca 
fiecare și apoi mă așez nițel 
să-mi mai iuțind oasele, să 
le mai odihnesc. Că merită 
săracele. Numai eu știu cit 
le alerg. Iar piuă să ațipesc, 
mă apuc să răsfoiesc vreo 
carte. Așa m-am obișnuit. 
Și dumneavoastră ? Mă bucur. 
Înseamnă că o să mă înțe
legeți mai bine. Arum rite>c 
„Pe aripile ciutului". Am in- 
ceput-o in urmă cu vreun an, 
dar merg greu, foarte greu. 
Și nu pentru că nu mi-ar 
plăcea. Mă pasionează. Dar. 
cu 2—■'< pagini la zi, orice 
s-ar spune, nu se pot obține 
performanțe mat mari. De ce 
numai util ? Ei, aici e aici!

Cum spuneam, mă așez fru
mos la orizontal, deschid car-

tea și încep să... ascult pe Mar
gareta Pislaru, la radioul ve
cinului din dreapta. Încerc să 
mă fac că nu o aud, dar 
zbiară bat-o să o bată, incit 
nu scap de glasul ei, nici 
chiar dacă îmi bag degetele 
in urechi. Și atunci stau fi 
stau fi ascult piuă la capăt, 
deși, ca să Jiu sincer, inie 
nu-mi place. Dar, asta-i o 
chestiune de gust și cu ce-i

de te mai odihnește.' 
de mai... Poftim!... 

pumnii strinși, ascult și 
programul preferat de acesta. 
Și rezist. Rezist piuă la în
chiderea emisiunii, sau dacă 
încep a-mi da seama că nu 
mai pot rerista, plec, o iau 
razna prin oraș.

...Tirziu, tirziu de tot in bloc, 
vecinii se culcă lotuși și, cei

a

vinovat vecinul pentru că 
avem gusturi diferite ?
In sfîrșit tace, iar eu ră

suflu ușurat, reluindu-mi 
lectura. Numai că, urmează 
Dan Spătaru, Marina Voica, 
Doina Spătaru, Doina Badea 
și... nu-i inșir pe toți, cu toate 
că ii știu. I-am inră|at de 
acum.

Așa îmi petrec citeva din 
ceasurile după-amiezelor me
le.

Sosește apoi vremea cind 
se int ăluie ziua cu noaptea 
și atunci se face liniște. Nu
mai la vecinul din dreapta. 
Pentru că trebuie să plece 
omul in oraș, după piine, ori 
la circiumă, ori... niă rog, el 
știe după ce. Acum, intră la 
rînd vecinul 
supra mea. 
te televizorul
fi... poftim de mai citește!

dormi și sforăi. De ce anume 
cu nervii mai tari ? Pentru 
că de la acest moment al nop
ții. se pornește cel mai sinis
tru concert din cile se pot 
auzi sub clar de lună.

Se impune să precizez că 
de jur împrejurul blocului 
in care locuiesc, există un te
ren viran. Asta înseamnă că 
dispun de spafiu in natură. 
Adevărat, de ce nu aș recu
noaște ? Numai că fiecare bi
ne, cu răul său. Spațiul, chiar 
dacă e viran, nu e totuși pus
tiu. E locuit de dini, de toate 
rasele fi de toate glasurile. 
Cind se pornesc pe lătrat, 
răsună cartierul, că o stină, 
aricit de grozavă ar li. rămine 
un nimic, dacă e vorba de 
comparație. Mai ales, este o 
javră, ce scoate niște sunete 
at it de ascuțite, incit mort să 
fii fi tresari in mormint.

Și așa fi tot așa, vreau nu 
vreau, ascult hămăitul patru
pedelor canine, blestemind și 
intr-un anumit fel bueurîn- 
<lu-m<î. Blestemind pentru că 
nu-i chip să închid un ochi 
și bucurindu-mă deoarece, pe 
undeva, mă consider in parte 
răzbunat; cei ce iii-au chinu
it țăcindu-și gustul cu radi
ourile și televizoarele, sînt la 
rindul lor supuși torturii. Și 
parcă rabd mat ușor.

Mi-am tot ;is in gind că 
înlr-o zi, mă voi interesa da
că nu locuiește in blocul dc 
care am vorbit și vreunul 
din cei ce ar trebui să ia mă
suri ? Aș fi. vrut să-l întreb t 
au fost cumva desființați hin
gherii ? Dacă da, atunci cu 
ce au lost înlocuiti ? Iar dacă 
nu, cum de nu se vede nici 
maear unul, așa de sămință ? 
N-am avut timp. Iar (îciun, nu 
mai are rost. Am întrebat a- 
ici. așa după rum se vede. 
Rămine să radă conducerea 
I.G.C. cum ar fi mai bine să 
procedeze; să pună pe cei 
iu cauză în mișcare, astfel 
incit să stîrpcască de urgen
tă trubadurii vagabonzi <>• nu 
știu decit să schiaune și să 
latre pe toate vocile ? Ori 
să-i transfere pur și simplu 
sub propriile lor ferestre. Să 
vadă și să simtă ț>e viu ce 
efecte binefăcătoare au astfel 
de audiții nocturne.
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schimbului de mâilun pe plbn 
'ntern ți extern, ți o porte o 
boierimii se pronunțo pentru 
Unire. O olto porte o ocestelo, 
core vedeo un pericol n dez
voltarea burgheziei, o puter i 
ei economice ți politice, nu 
ero de ocord cu înfoptuireo 
unui osemeneo oct. Rezuho, 
oțodot. co cele două close — 
burghezio In formare ți boieri- 
rr>eo - se ongojou in moreo 
ocțiune numoi in mâsuio in 
core ocecslo le oducea ovon- 
tajc economice și în mâsuro 
în core nu le vizo interesele 
lor proprii.

Cum ero și I iese, forțo mo
trice pricipolo core o luptat 
consecvent pentru Unire ou 
lost masele popukne. core ve- 
deou in formoreo statului no- 
ționol. drumul către indepen
dența și progres social. Prin 
Inlâptuireo Unirii, țordnimeo 
spera Io eliberoreo ei de ser
vitutile feudale, eliberarea de 
sub jugul Io care o fost su
pusă secole in șir, precum și 
intrpreo in posesia pomîntului 
core-i revenea de drept și de 
fapt

De partea unirii celor două 
principele românești, se oflo și 
opînio progresistă europeană și 
chior din întreogo lume. Prin 
forța împrejurărilor, Io core 
morile puteri de atunci ocupau 
un loc Important lupto pentru 
înfoptuireo statului notional ro
mân o devenit o problema 
europeono. Se știe că Fronțo,

Rusio, Prusio și Sordi 
sprijinit morele oct c 
pundeo ospiroțrilor poporului 
român Fiecore din acestea o- 
veou msă și interesul propriu. 
Dor pentru noi, pozițio respec
tivă însemna ajutor efectiv. Vă- 
zindu-și omenințate interesele, 
Turcio ți Austria, Io core s-o 
otașot apoi ți Anglio, erou im- 
potrivo Unirii.

S-au petrecut otunci un șir 
de fopte, de evenimente, ac
țiuni de more anvergură, In 
mijlocul cărora, problema prin- 
cipotelor române să se afle 
in centrul atenției. Din toote 
acestea, decisivă e lupto des- 
fășurolă in cele două princi
pate pentru constrtuireo odu- 
nărilor care aveau să oleogă 
pe viitorii domni. In Moldova, 
odunoreo electivă, in o cărei 
componență majoritatea o for
mau unioniștii, o oles Io 5 ia
nuarie 1859. ca domn ol țării 
pe colonelul Al. I. Cuzo. care 
se ofirmose ca un revoluționor 
pașoptist și luptător consecvent 
pentru înfăptuirea Unirii. La 
rindul ei. sub puternica presiu
ne o maselor. Adunareo elec
tivă din București o oles, Io 
24 ionuorie o oceluioți on, tot 
pe Al. I. Cuzo co domnitor 
ol Tării Românești. A fost o 
ocțiune de more cmploore core 
a realizat unitatea politico-od- 
ministrotivâ o țării, o deschis 
o noua etapă în dezvoltarea 
istorică o poporului român. U- 
nirea o fost urmată de prefo- 
ceri cu odîncâ semnificație pe 
pion politic, economic șl sociol.

noftonol român, formal 
prin actul Unirii de Io 24 ia nu 
arie 1850. o devenit o forjă 
roata în lupta pentru dobindi- 
>eo mdenendenței naționale. 
Acest eveniment o ovul un 
targ ecou in Ironsilvonia. ți
nutul românesc puternic caro 
avoo $6 se unească moi tîrziu 
Cu Toro Românească și să for 

impreună statul nostru 
oșo cum il vedeau toți 

ii de seamă core 
s-ou dedicat acestui more dc- 
zîderot, toole forțele progre
siste șl revoluționare, 
largi ale poporului 
scumpele meleaguri 
șefii. Și occasta s-a 
în anul 1918. an memorabil 
consemnat cu litere de our in 
istorio potriei și o poporului 
român.

In noile condiții de puternica 
eler.e$cență și luptă consecven
tă plină de dăruire și ofirma- 
re in care se oflă azi poporul 
nostru ongajat - cu toate foi 
Jele, capacitatea șl talentul 
său - pentru înfăptuirea mă
rețului progrom de făurire mul
tilaterală o socialismului, ziuo 
de 24 ionuorie este cinstită și 
prețuită din străfundul infmilor 
tuturor compotrioților noștri

Este ziua în care ne omintim 
cel moi mult de semnificația 
ideilor care slăpineau pe morii 
cărturori și revoluționori ai 
neamului românesc atunci cinci 
acesta se oflo fără un stat 
propriu dar pe core il dorea 
otit de mult. Este zkro cind, 
moi mult co oricînd, versuri
le marelui nostru poet Alecsan- 
dri vor fi rostite emoționant 
dor puternic și intr-un singur 
cînt potriotic, de către toți 
oamenii muncii din România 
sociolisto.

Este ziuo Unirii I

Citeva minute 
cu

ZEND

IIMDEAM

NU E BINE AȘA!
Ca în toate împrejurările de 

acest fel. s-a făcut și în cazul 
la . , re roi refer, un convoca
tor. care . fost afișat )a ușa 
de intrare. Din conținutul a- 
restuia. putea înțelege oricine 
că adunarea generală a locata
rilor din blocul nr. 11 dc pe 
Ftr Vasile Hou lă orașul Petro
șani, se va tm<* pe ziua de 21 
I. nuarîe 1972 orvle 18.

Intr-adevăr. în ziua și la ora

destule. Așa s-a făcut că vrînd, 
nevrînd, a fost nevoit să sc an
gajeze în interminabile discuții 
contradictorii, care, purtate la 
nivel de replici, e firesc că 
nu au putut fi finalizate

In concluzie, ședința despre 
care am vorbit, nu poate primi 
decît calificativul celui mai 
autentic formalism. Ea nu a 
folosit nimănui și la nimic. 
Cel mult, poate fi luată ca o

NOTĂ
•menționată. pe holul de la e- 
’ Șut 5 a început ședința. €â 
la ea nu a participat nici măcar 
un singur membru din comite
te) rin locatari al blocului și că 
a fost o orezență cu totul ne- 
ealisfăcătoare acest lucru nu 
n mai in’eresat pe nimeni. Blo
cul are 60 de apartamenie și 
presupunînd prin absurd că in 
f;ecere apartament, ar locui 
doar o singură persoană, ședin
ța în pauză nu se putea tine 
fără o participare de cel pu
țin 31 de locatari. Un astfel de 
lucru nu l-a avut însă nimeni 
In vedere. Tovarășul Verbinzki 
Carol, președintele asociației 
de locatari care a condus așa 
»:sa ședință «-a arătat inte
resat nu mit de conținutul n- 
epsteia. cit de îndeplinirea unei 
formalități. Dreot urmare a 
• fit de pe o listă pe membrii 
comitetului d? locatari, a între
bat dacă cei prezenți (la în
ceput cca. 10 persoane, majori
tatea femei) sînt de acord cu 
ei(?) iar apoi a ținut să se in
formeze și dacă eventual mai 
6Înt și alte probleme. A rezul
tat că sînt bineînțeles, și încă

pildă dc modul cum nu trebu
iesc făcute astfel de acțiuni. 
Lipsită de prezența celor care 
erau de fapt analizați — 
membri comitetului de locatari 
— fără un referat care să con- 
diiuie o bază de discuție, fără 
participarea majorității cele mai 
6imple. adunarea generală în 
cauză, rămîne goală de orice 
efect. Nu așa trebuie îndepli
nită o sarcină, ce poartă totuși 
o seamă de implicații majore. 
Și. oricum s-ar motiva tovară
șul Verbinzki Carol, nu i se 
poate acorda nici măcar o cir
cumstanță atenuantă. Declara
ția făcută în sensul că ..a sunat 
la fiecare ușă1*, dar ..dacă nu 
vin tovarășii* ce să facă ? este 
lipsită de un suport serios. Ca
rența. nu trebuie căutată nici
unde. decît în lipsa de organi
zare.

impune o exigentă exami
nare a unui astfel de stil de 
muncă, iar apoi, să se facă lu
crurile așa cum trebuie, cu toată 
responsabilitatea. Altfel, multi
plele probleme ce există în a- 
cest sector, vor rămîne în con
tinuare... probleme.

V. D.

Carnet bucureștean

mosele 
de pe 
stromo 
reolirol

— Din nou, prin Vale
— Apfli iară. Anual. CA nouă 

nl-s turc dragi oamenii d-nici I 
Vi s-au cam împuținat 

spectatorii..
— SA știi că zici bine. Da* 

nu sintem noi vinovați.
— Dar cine ?

Zend Turdeanu inii face 
un remn <•« degetul spre buze. 
»Taci ’ /lscultfl-l pe băiat u', E 
bănilfan sadea. Și zice fain 
doinele...* Ne aflam in culise, 
la Casa de cultură Petroșani și 
tăceam. II ascultam pe losif 
Ciocloda, noua .stea" a orches
trei populare clujene. Cind în
cep aplauzele intert in :

Dar cine ?
— Ce... cine ?
— Cine e vinovat că nu mai 

„Iaceii* săli pline ?
— Alții. S-nu înființat multe 

orchestre Profesioniste tăie. Nu 
e rău... E bine I Da’ publicul 
să-mpurle. Căci aici, la Petro
șani, vin acum cu tarafuri și 
Oradea, și Aradul, și Baia de 
Criș. și gorjenii, și. Și sc fac 
.tabere*. Ca la fotbal ! Io cu ai 
mei, iu cu ai tăi, el cu ai săi 1

— E adevărat. Dar mai con
tează și cum știi să... invirli 
cheia succesului la public...

— Apăi stal I Io știu cind 
îmi mere bine, că văd dacă 
oaminii rid și bat tare din pal
me, da’ la soliști e al’ ceva, că 
și cu .priza* asta e o chestie... 
Anu’ ăsta o ai tu, la anu’ e la 
„moda" altul. Ințăliegi cum 
vin ie» .pontul* ?

— Înțeleg... Cum de găsiji 
mereu poante noi ? Sinteți ca 
o Jintină...

— Apăi nu io ! Că io am 
pretini piste tăt. O vi’nt într-o 
zi unu’ la mine taman de la 
Turda, cu trenul, ca să-mi zîcă 
niște .ponturi’... pînă nu le 
uită... Și io le prelucrez. Nu-i 
ușor. Da’-mi place !

— Nu o „dați* pe... un umor 
ceva mai .sec, scoțian ?

— D-apăi cum ? Că, ce vor- 
bă-i asta ? 1 Io, din contră, io 
nu vreau să fie nimic ascuns. 
Poantă clară ! Transparentă ! 
S-o înțeleagă marele public. Că 
io pentru cl zîc ce zîc ! Pe cei 
fini — dar pune, te rog, acest 
cuvînt intre ghilimele — îi las 
pe mîna... altora. Io îs ardelean, 
nu scoțian... Mă luai cu vorba. 
Te las că trebuie să intru în 
scenă... La revedere! Ne ve- . 
dem mîine, dacă vrei...

Nu ne-am revăzut. Că a... 
trebuit să scriu acest micro- 
interviu. Il vom revedea cu to
ții, pe Zeno Turdeanu, la vară. 
A?a mi-a promis .'

V. TEODORESCU

I
I
I

1

„Adam* și „Exa* se află la 
București. Fiecare cu para
disul său. Evident e o glumă, 
dar cu rezonanțe de adevăr, 
căci aici, in marele oraș, 
două magazine poartă fiecare 
acest nume. In paradisul mo
dern al lui Adam, cumpără
torul poate găsi numai arti
cole de îmbrăcăminte prin 
excelență bărbătești. In cel 
ai Evei. bineînțeles mai ma
re. femeile sînt in largul lor.

Existența acestor elegante 
ma: a/ine but tireșiene. con
cretizează deziderate ale edi
lilor. tare gindesc Capitala 
României și sub aspect co
mercial. pe picior de egalita
te cu marile metropole ale 
lumii.

Adam” și „Eva* constituie 
doar două exemple intr un 
bilanț plin de promisiuni. Ce 
ne spune acest bilanț ? In 
primul rind, rețeaua corner 
cială bucureșteană s-a mărit 
in ultimul timp considerabil 
Elocvent este anul 1971, în 
cursul căruia suprafața ma
gazinelor a crescut cu circa 
24 000 mp. adică tot cu at it 
cil se realizase, in total, in
tre anii I960—1970. Străzi în
tregi. cu vechi renume co
mercial si-au regăsit stră
vechi destinații. Renăscute 
sub ochiul atent al istoricilor 
si arhitecților. 115 magazine, 
aflate la parterul unor clă
diri din .Mahalaua Curtea 
Veche", de pildă, ce poartă 
in zidurile seculare file de 
istorie au dăruit unui colț, in 
plin centru al Capitalei, 
parfum de epocă și- puls 
economic, lnspirala experien
ță a revitalizării vechilor va
duri comerciale s-a disemi
nat. actualizând o rețea de 
magazine (nefolosită) și pe 
Calea Moșilor, ( alea Raho- 
vei. pe Calea Călărașilor etc. 
In total, 176 de unități re
puse la dispoziția cumpără
torilor-

In același timp, constructo
rii au realizat citeva mari

complexe comerciale, cu 75 I 
magazine, insumind 6 000 mp, 
in cartierele noi Titan. Giu- I 
Iești și Pantelimon, precum 
și in piețele Titan. 23 Au- I 
gust. Moșilor și Amzei.

Un al doilea ascendent al I 
comerțului bucureștean il I 
constituie modernizarea con- I 
tinuâ a formelor de desface- | 
re a mărfurilor. Obișnuiți cu i 
cifrele, economiștii doresc să I 
ne convingă cu ele. De pildă, 
ne arată că. la începutul a- I 
cestui an. in Capitală existau ' 
151 de magazine cu autoser- I 
virc, din care 115 in sectorul | 
alimentar Mai putem afla că i 
peste 60 ia *«ută din produse- | 
le alimentare se vind la . 
București numai cu autoser- I 
vire. S-a făcut, de asemenea. • 
socoteala că. in 1971, valoa- I 
rea mărfurilor vindule in | 
plus față de totalul anului , 
1970, însumează circa un mi- I 
liard de lei E <> cifră care 
vorbește de la sine.

Ce va fi in 1972? Am cer- I 
cetat pentru dumneavoastră I 
proiectele comerțului bucu- | 
r oștean. lată : Rețeaua de 
desfacere cu amănuntul \a I 
continua să se extindă. Vom I 
găsi noi magazine in cartie- I 
rele Drumul Taberei și Titan, | 
în Colentina, Militari. etc j

Cunoașteți marele magazin I 
Victoria ? Dacă da. imagina- | 
ți-vă un altul de 4 ori mai i 
inare. Construcția acestui u- | 
riaș complex comercial, cu ■ 
peste 30 <>00 mp. in care se I 
v<>r vinde absolut toate măr- . 
furile. de la acul de cusut, I 
la automobile, va începe la , 
primăvară. In aceeași serie de I 
construcții ale actualului cin- i 
cinai se includ, de asemenea, | 
alte I mari magazine uni- I 
versate și generale, amplasa- | 
te >n cartierele noi Titan, I 
Drumul Taberei, Colentina și ' 
Grivrța. COMERȚ. Și putem I 
adăuga MODERN !

Gh. BRATESCU

Prin 
fiecare

(Urmare din pag. 1)

metrii planificați. Doar 20 la 
sută din perioada în care tre- 
bu.a să fie folosit utilajul în 
cauză a constituit un timp util, 
rodnic, ceea ce e foarte pu
țin.. Maistrul mecanic Dionisie 
Socul și maistrul energetic Ioan 
Dorea nu au reușit să deter
mine operativ defecțiunea, au 
tărăgănat intrarea combinei în 
ruinul normal de funcționare. 
Sperăm, insă, că toate aceste 
neajunsuri să fie înlăturate și 
vom face totul ca — in Con
dițiile programului de lucru de 
6 orc sarcinile de plan ale 
sectorului, prevăzute in prima 
lună a anului 1972, să tie in 
mod exemplar îndeplinite*.

Inlr . devăr, avem de-a face, 
in acest caz, cu un colectiv în
chegat, care știe ce vrea, cu 
niște brigăzi-model, cum sînt 
cele conduse de Petru Codirea 
sau Augustin Asmarandci, dc 
la care multe colective au ce 
să înveți Avem convingerea 
că .fisurile** semnalate în ccen 
ce privește latura electromeca
nică, sînt numai stări de mo
ment, ele nu-s caracteristice 
pentru activitatea frumoasă ca
re sc desfășoară aici și că pen
tru înlăturarea oricăror defi
ciențe, care mai persistă in 
munca colectivului, se va ac
ționa cu toată hofărirea și dc 
acum înainte.

In activitatea sectorului IV, 
însă, lacunele sini, din păcate, 
mai mari, și se manifestă cu 
frecvență..

Din discuția purtată cu .șe
ful de sector, ing. Teodor Cos- 
ma. a ieșit in evidență faptul 
că — în ultima perioadă, In- 
deo bi — brigăzile nu au reu
șit să se ridice la randamen
tele planificate, mai ales cele 
care-și desfășoară activitatea la 
abatajele frontale din stratul 3 
— Josif Solcan, Dumitru FuJga, 
Alexandru Vcreș. Neasigurarea 
vădită a posturilor planificate 
in cărbune iși arc cau/.a, cu 
preponderență, in numărul ma
rc de absențe nemotivate, de 
învoiri, de foi dc boală... In 
locurile dc inuncă-cheie pentru 
destinul extracției sînt consem
nate 2(1 dc posturi prestate mai 
puțin in fiecare zi, adică se 
pierd „dintr-un foc" cite 100 de

43.
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— S-a născut Ion Stă- 
nvsni, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.H.. președintele Con
siliului Si < iiriiății Statului. 
1949 — înființarea Miliției 
Populurc. 1957 — A murit 
.scriitorul Mihail Condrcanu 
(n. 1875). 1783 — S-a născut 
scriitorul francez Henri Bcylc 
Stendhal (m. 23.1 II. 1842). 1832 
— S-a născut pictorul fran
cez Edouard Manei (m. 30. 
IV. 1883). 1891 — S-a născut 
Antonio Gramsci, conducător 
al Partidului Comunist Ita
lian (m. 1937). J898 — S-a 
născut regizorul sovietic Scr- 
ghei M. Eisenstein (m. 11.11. 
1948).

ol Universității pipularc 
imfilcali ol IV al I M P. 

rsul radiorlrt 1 ronlcă, 
Circuite do alimrnta- 
ora 19, seară dhfrnc- 

liv-cdu( alivfi.
♦- ('LUBUIU. Lupcni. In 

ora lo simpozion cu tema 
UNIREA, Pctrila, la ora 17 
— expunere : Comuniștii — 
promotori ni celor mat înal
te idealuri ale epocii noas- 
îee — în fața elevilor școli- 
J01 generale nr. 1 și nr. 5 
din localitate. Lonca — Di
mineață dc basme, jn sala 
dc lectură, incepînd dc la 
ora 10. Aninoasa. I^a ora 10, 
in sala bibliotecii — prezen
tarea cărții «Universul poc 
zici" de G. Călincscu.

( Jirpați. deschisa 
Ire orele 8—14; Cartier Ae
roport, d< schisâ în zll< le de 
luni, miercuri și vineri între 
orele 7,30—15,30, iar 
^oi șl Mmbfltă între 
7.10—12.10: 16—19

♦ Pompierii militari Pe
troșani — 1150; Serviciul dc 
urgențe Petroșani — 1313: 
Maternitatea Petroșani — 
1427; Miliția Petroșani — 
1212; Inspectoratul comercial 

1220, interior

Luni 24 ianuarie
Soarele răsare la ora 

și apune la ora 17,12. 
trecute din an — 24. 
rămase — 342.

CASA DE CULTURA 
PJ'.rilOȘANI. I ile <lc istoric 
scrise dc popor : Unirea 
Principatelor Române — rx 
punere prezcntutA dc prof.
I. Poporogu in sala marc, 
cu începere dc la ora 18.
J, a ora 19, prezentarea fil
melor documentare „Horn 
Unirii" și «Centenar minier".

DUM1NK A 23 IANUARIE
PROGRAMUL 1 : 0.00 Bu

letin dc știri; 0,05 Concertul 
dimineții; 7.00 Radiojurnal: 
8,08 Ilustrate muzical/-; 9,00 
Ora salului; 10,00 Jtadioma- 
cnziniil femeilor: 10,30 Para
da cintccului; ll.oo Buletin 
dc iui; 11,03 Iniilnirc cu 
melodia populară si inter
pretul preferat; 12,00 Dc toa
te penlru toți; 13.00 Radio
jurnal Sport; 13.30 Orchcs 
tra de muzică populară a 
Rndiolcleviziunil; 14.00 Unda 
veselă; 14.30 Voci, orchestre, 
melodii; 15,00 Buletin dc 
știri; 15,05 Doi valoroși in 
terpreți ai muzicii populare: 
1>.3O Recitalul soliștilor Ma 
rina Voica, Viky șj Dik Ri
vers; 16,00 Estrada dmnini 
cală; 17.00 Serial radiofonic 
pentru tinerii ascultători: 
19,00 Radiojurnal; 19,15 Es 
Irada duminicală (continua 
re). 20,30 Meridiane melodii; 
22,00 Radiojurnal; 22,10 Pa 
noramic sportiv; 22,30 Clu 
bul dansatorilor; 24,00 Bu
letin dc știri; 0.03—6.00 E 
trada nocturnă.

DUMINICA 23 IANUARIE
8,15 Gimnastica pentru 

loți; 8,30 Cravatele roșii: 
10,00 Viața satului; 11,10 Să 
înțelegem muzica: 12,00 Dc 
strajă patriei; 12,30 Emisiu
ne in limba maghiară: 14,00 
Sport. Schiul pc ințclesu) tu- 
luror (II). Cu zece zile îna
intea Jocurilor Olimpice dc 
iarnă. Echipa dc fotbal a 
României in campionatul eu
ropean — retrospectivă; 16.00 
Postmeridian: 17,00 Film se
rial pentru tineret : .Planeta 
giganților"; 18,00 Cintarc pa
triei — concurs coral inter- 
județean; 19,15 Publicitate; 
19.20 1 001 de seri: 19.30 Te
lejurnalul dc 
„Acei oameni 
mașinile lor" 
TV; 20.20 Film
timp ești sănătos*; 
lodii... melodii; 22.4.' 
naiul de noapte.

DUMINICA 23 IANUARIE
PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Eu sînt Jcrom; Repu
blica: Karl von Ossietzki; 
PETRI LA : Greșeală fatală; 
LONEA — Minerul : zlricii 
sc nasc fără țepi: VULCAN i 
Evadatul; ANLNOASA : Iu
birea strict oprită; PARO- 
ȘENI : Neamul Șoirnărcști- 
Jor, seriile I-II: LUPENI — 
Cultural : Ritmuri spaniole; 
URICAN1 ; Cn loc pentru în
drăgostiți.

LUNI 24 IANUARIE
PROGRAMUL I : 6,00 Mu

zică și actualități; 7,00 Ra 
diojurnaJ; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,00 Bule
tin de știri; 9,30 Revista li
terară radio; 10,00 Buletin 
de •■’n i: 10,30 Știința în sluj
ba păcii; 11,00 Buletin dc 
știri; 11,35 Medalion coral: 
12J0 Intîlnire cu melodia 
populară si interpretul pre 
ferat; 13,00 Radiojurnal; 13,3' 
Dc zum Unirii; 15,00 Bule 
lin dc știri; 16,00 Radiojur
nal, 16,35 Cintecele noastre: 
17,00 Antena tineretului: 17,25 
Muzică populară; 18,00 Orele 
scrii; 20,05 Zece melodii pre 
ferate: 20,30 Teatru radiofo
nic. In zilele Unirii; 21,32 
Revista șlagărelor; 22,00 Ra
diojurnal: 22,30 Concert de 
scară; 24,00 Buletin de știri: 
0,03—6.00 Estrada nocturnă.

EVENIMENTE
1859 — Unirea Principate

lor Române. 1847 — S-a năs
cut actorul Ion Anestin, in
terpret valoros al eroilor din 
comediile lui Caragiale (m. 
1919). 1897 — A murit dr. 
Ștefan Stîncă, pionier al mc- 
dicinci sociale din România 
(n. J865). 1948 — S-a inchcial 
Tratatul dc prietenie, cola
borare și asistență mutuală 
dintre R. S. 
R. P. Ungară, 
președintelui 
Pompidou în 
(24—28). 1972 
Consiliului Internațional 
Pielii comune.

mergem Vremea

i

Petroșani l nr. Io. str.
Republicii, deschisă între 

duminica
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România și 
1971 — Vizita 
Franței. G. 

Niger și Ciad 
— Reuniunea 

al

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Mihail Strogoff; Re
publica : Tntîlnire cu o ne
cunoscută: PETRILA : Gre
șeala fatală; LONEA — Mi
nerul : Cromwell, seriile I-II: 
VULCAN : Floarea soarelui; 
ANINOASA : Iubirea strict 
Opi '' R( ȘE 1 
Șoimăreștilor. seriile I-Il; 
LUPENI — Cultural : Frații; 
BARBATENT : Pînă la oraș 
nu e departe; UR1CANI i 
Un loc pentru îndrăgostiți.

seară; 20,00 
minunați și 
Documentar 

artistic : .Cit 
1.40 Mc- 
Telejur-

Duminică, 23 ianuarie
TEATRUL DF. STAT 

«VALEA JIULUI" progra
mează pentru ziua dc dumi
nică, 23 ianuarie, la sediu, 
spectacole cu piesa ....Eseu*
de Tudor Mușatescu, în ma
tineu, la ora 11 și la ora 16, 
precum și seara, la ora 19.

CASA DE CULTURA 
PETROȘANI. La ora 10, în

Programul

16,00—17,00 Lecții pentru 
lucrătorii din agricultură: 
18.00 Scena — emisiune dc 
informație și critică teatrală; 
18,30 Refrene fără virstă. 
Pagini alese din muzica u- 
șoară românească; 18,45 Stop 
— cadru; 19,15 Publicitate: 
19,20 1 001 dc seri; 19.30 Te
lejurnalul dc seară: 20,00 
llai să dăm mină cu mină. 
Emisiune dc versuri și cin- 
tecc dedicate Unirii Princi
patelor Române: 20,25 Ro
man foileton ,David Cooper
field" (VI): 21.15 Steaua fă
ră nume; 22,15 Din țările so
cialiste: 22,30 Telejurnalul dc 
noapte

Ieri, icmperatura maximă 
la Petroșani a fost de minus 
1 grad iar la Paring de plus 
1 grad. Minimele au fost de 
minus 11 grade și, respectiv, 
minus 10 grade.

Pentru următoarele 24 dc 
orc: Vremea se menține re
ce, cu cer schimbător. Vînt 
potrivit din sectorul sudic.

întregul colectiv și prin 
om în parte se hotărăște 
soarta producției!

tune dc cărbune... O parte din 
cadrele medii tehnice — me
nite să coordoneze și să su
pravegheze, cu toată răspunde
rea. munca brigăzilor nu-s su
ficient de exigente, nu se preo
cupă, așa cum ar trebui s-o 
facă, de realizarea ritmică și 
corespunzătoare ca volum a sar
cinilor incredințate. Maiștrii mi
neri Constantin Anton .și Ghcor- 
ghe Pagnejcr — dc exemplu — 
nu se interesează întotdeauna 
— in conformitate cu atribu
țiile pc cure le au — de ono
rarea sarcinilor de plan, lasă 
preliminarul să sc realizeze 
parcă de la sine, nu trag la 
răspundere brigăzile care... trag 
de timp, care nu folosesc din 
plin, fructuos, cele 6 ore de 
lucru la front. La unele forma
ții — e bine că-s din ce in ce 
mai puține... — există tendința 
să se lucreze mai cu înceti
nitorul; dacă in vechea organi
zare se lucrau efectiv cca. 5—6 
ore pc schimb, acum, cu pro- 
giain redus... reduc și ei .mo
toarele" și hai să muncim nu
mai 4—5 ore... Or, așa nu se 
realizează nici normele, nici câș
tigurile, survin numai nemulțu
miri, climatul de emulație c 
afectat pe undeva... Iată, prin 
urmare, cit de mult sc cere ca 
țoale brigăzile, toți factorii sec
torului să-.și facă 'întotdeauna 
și bine datoria. Șeful sectorului 
IV s-a pronunțat că «...oamenii 
nu s-au deprins cu ritmul mai 
alert de lucru, în condițiile pro
gramului în schimburi de 6 
orc"... Dar cit dc mult s-au 
străduit toți și fiecare in parte 
să se integreze cadenței nor
male dc muncă, dc ce nu ni sc 
amintește ? Să se citească — și 
printre rînduri .. — pentru edi- 
fieare, declarațiile de mai jos;

„Să mi sc planeze preabala- 
jul pentru ca să pot avea înăl
țimea de abataj care-mi trebuie 
și să mi sc repare la timp — 
cind se defectează — macaraua 
de răpit armături ca să nu 
mai umblăm de la unul la al
tul, și vom putea realiza pla
nul...** (Alexandru Vcreș, miner 
șef de brigadă, sectorul IV).

.Noi ducem lipsă dc meca
nism de răpire a armăturii. Să 
tic reglementat transportul In 
cadrul sectorului, nu se asigură 
baterii pentru locomotive la 
toate schimburile, să fim apro

vizionați cu „goale* și să ni sc 
transporte cărbunele de la rol 
la puț, și vom îndeplini sarci
nile ce le avem.,.** (Dumitru l’ul- 
ga, șef de brigadă, sectorul IV).

«Ne vom face normele pla
nificate «Iacă ni se va asigura 
materialul lemnos necesar..." 
(losif Costinaș și Constantin Lă- 
bușcă, șefi de brigadă, de la a- 
batajele cameră 1, respectiv, 2, 
același scctdT).

Deci, mai sînt destul dc mul
te probleme de rezolvat la .pa
tru", organizarea suferă, brigă
zile n-au in permanență tot ce 
le trebuie și atunci cum să nc 
realizăm la timp și in mod co
respunzător sarcinile de plan ? 
E un subiect serios de medi
tație pentru toți cei ce răspund 
de bunul mers al sectorului. S-a 
pornit la o acțiune promițătoa
re și aici ca și la celelalte sec
toare ale minei : organizația de 
bază a sectorului își cheamă „la 
ordine" pe fiecare membru care 
nu se încadrează în activitatea 
colectivului, care absentează ne

motivat, care se eschivează de 
la îndeplinirea datoriei ce-i re
vine. După cum ne-a pus la 
curent Iov. Dumitru Her, secre
tarul comitetului de partid, ac
țiunea va lua amploare și va 
cîștiga și mai multă consisten
ță, sub aspectul politico-cduca- 
tiv. Membrii ’biroului comitetu
lui de partid au fost reparti
zați acolo unde se cere aportul 
lor eficient in direcția mobili
zării colectivelor de muncă 
pentru realizarea cu cinste a 
tuturor sarcinilor. Organizația 
de partid a sectorului IV, prin 
membrii săi. cu ajutorul gru
pei sindicale și al organiza
ției de tineret, se impune să 
îmbunătățească radical climatul 
de muncă în cadrul colectivu
lui, să facă totul pentru ca sec
torul respectiv să ajungă in 
scurt timp printre colectivele 
fruntașe.

Îndrăznim să anticipăm că, 
în curînd, sectorul II nu va mai 
reprezenta un caz izolat la mi
na Aninoasa...

EXPLOATAREA MINIERA
UR1CANI

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.

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.

LOTO
MÎINE, ULTIMA ZI

cînd vă mai puteți procura 
bilete la tragerea excepțională 

Loto din 25 I 1972
la care se aplică o NOUA FORMULA TEII- 
ixICA de tragere și se distribuie ca premii:

— AUTOTURISME ..Dacia 1 300“ si ,,Skoda 
S 1 000“.

■— PREMII IN BANI în valori fixe de 25 000, 
10 000, 1 000, 500 și 200 lei.

— EXCURSII ÎN ITALIA ȘI POLONIA.
Nu pierdeți ocazia de a cîștiga un premiu 

din cele oferite, NUMĂRUL LOR FIIND 
NELIMITAT !

Exploatarea 
minieră Dîlja

ORGANIZE AM HA CONCURS 
pentru ocuparea 

următoarelor posturi vacante:
♦ MAIȘTRI MINERI PRINCIPALI
♦ MAIȘTRI MINERI
♦ ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV
♦ TEHNICIAN INDICI EVIDENȚA

Concursul va avea loc iu 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.

I
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al R.P. Chineze

a-

demască „ncmlloa- 
dc „pacificare- in 
ale Vietnamului de 

de Nguyen Van 
spune : „Actualul

PAKISTAN

Emilio Colombo
însărcinat cu formarea---------- *-----------

noului guvern italianProtocol CURT ban, din cauza grevei de 21 
de orc declarate de salariați. 
Greviștii revendică îmbunătăți
rea condițiilor de muncă și de 
viață.

TRAFICA N I 1 
DE STUPEFIANTE 

ARESTAȚI

lei dc-a 3-a Conferințe a O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare 
(U.N C.T.A.D.), organizate de Co
mitetul național olandez pentru 
strategia dezvoltării în deceniul 
1970—1980, In scopul informării 
opiniei publice asupra proble
melor ce urmează a fi dezbătute 
la conferința V.N.C.T.A.D.. pro
gramată sâ aibă loc, in lumi 
aprilie, la Santiago dc Chile.

Raportul final al reuniunii, 
la caro au participat 50 de ex- 
perți din diferite țâri, cere ță
rilor dezvoltate să țină seama 
de necesitățile țârilor in curs 
dc dezvoltare și să acționeze 
la conferință în direcția opririi 
procesului de acumulare la poli 
opuși — a sărăciei și a bună
stării. In acest scop, sc cere, 
între altele, țârilor dezvoltate 
să sporească, plnă în anul 1975. 
la 0,7 la sută din produsul lor 
național contribuția la asistențu 
pentru dezvoltare. A fost rele
vată. de asemenea, necesitatea

re de criză '.
Raportul cerc, totodată, 

lor Pieței comune să nbo 
taxele vamale la import 
produse agricole prelucr. 
relevă oportunitatea abolirii 
„pentru o perioadă rezonabilă" 
a drepturilor preferențiale dc 
care țările C.E.E. sc bucură în 
raporturile comerciale cu țările 
In curs de dezvoltare asociate 
la Piața comună. Raportul reu
niunii avertizează asupra posi
bilității ca efectele nefavora
bile pentru țările în curs dc 
dezvoltare ale acestor drepturi 
preferențiale ale țărilor Pieței 
comune să se amplifice prin in
trarea în C.E.E. a Marii Brita
nii. Norvegiei, Danemarcei și 
Irlandei.

Conferința dc presă 
a Ini Z. A. Bliutto

RAWALPINDI 22 (Agerpres) 
— Președintele Pakistanului. 
Zulfikar All Bhutto, n anunțat 
in cadrul unei conferințe de 
presă ținute în localitatea Lar- 
knna, că primele reuniuni ale 
adunărilor legislative provin
ciale, după alegerile care s-au 
desfășurat în Pakistan în de-

ccmbrle 1970, vor avea loc la 
23 martie a.c. — relatează a- 
gcnțiile Reuter, A.P. și A.F.P. 
In prealabil, a spus șeful sta
tului pakistanez, vor avea loc, 
între 15 și 20 februarie, ale
geri pentru completarea .ices- 
tor organisme. E| a menționat 
că aceste adunări se vor reuni 
.sub prevederile legii marția
le*. aflată încă în vigoare in 
Pakistan.

Președintele Bhutto a mai 
anunțat abolirea sistemului de 
alegeri indirecte pentru guver
nele locale, adăugind că pen
tru constituirea acestora vor ; 
vea loc alegeri la 15 martie.

runiano
cubanez

HAVANA 22 — Corespon
dentul Agerpres, Victor Stama- 
te. transmite: In urma înche
ieri: tratativelor economice în
tre delegațiile economice ale 
României și Cubei, la Havana 
a fost semnat protocolul pri
vind schimburile comerciale și 
plățile pe anul 1972 între cele 
două țări. Protocolul a fost 
semnat dc Vasile Răuță, ad
junct al ministrului comerțu
lui exterior, și de omologul său 
cubanez — Herminio Garcia 
Lazo. La semnare au fost de 
L.ță Marcelo Fernandez Font, 
ministrul comerțului exterior 
al Cubei. Petre lonescu, amba
sadorul României în Cuba, 
membrii delegațiilor celor do
uă țări, precum și al'e persoa
ne oficiale-

In baza prevederilor protoco
lului. România va exporta în 
Cuba produse ale industriei 
constructoare de mașini — rul
menți, motoare electrice, piese 
de schimb pentru diferite uti
laje — ca și uleiuri minerale, 
anvelope. produse chimice și 
altele. importind în schimb, 
din țara prietenă, zahăr, mela
să. sinter de nichel, conserve 
de fructe tropicale și alte pro
duse

Solidaritate 
cu minerii 

greviști 
din Namibia
NEW YORK 22 (Agerpres). 

— Consiliul O.N.U. pentru Na
mibia și-a exprimat deplina 
solidaritate cu lupta muncito
ri:..- africani greviști de la ex
ploatarea minieră de la O- 
wamboland. din Namibia, și a 
cerut abrogarea imediată a sis
temului sclavagist de recruta
re a forței de muncă practicat 
pe acest teritoriu african.

Greva celor 13 000 de munci
tori africani, care continuă de 
cinci săptămîni, a fost declan
șată în semn de protest față 
fle condițiile inumane de lucru 
și exploatarea crîncenă exer
citată aici de reprezentanții re
gimului rasist din Republica 
Sud-Africană. care își exerci
tă în mod abuziv autoritatea 
asupra Namibiei.

O declarație a M. A. E

I’F.KIN 22 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă informează 
că Ministerul Afacerilor Exter
ne al R.P. Chineze a dat pu
blicității o declarație in legă
tură cu strămutarea forțată a 
unor mase largi de locuitori 
din provinciile de nord ale 
Vietnamului de sud. „Guvernul 

_și poporul chinez — se spune 
în document — își exprimă in
dignarea cea mai profundă fa
ță de această gravă crimă a 
imperialismului american și la
cheilor săi și afirmă sprijinul

lor cel mal hotărit pentru po
ziția adoptată de Ministerul A- 
facerilor Externe al Republi
cii Vietnamului de sud în de
clarația publicată, (la 17 I 

După ce 1 
sa politică 
vaste zone 
sud“, dusă 
Thleu, se 
plan al Statelor Unite și cli- 
cii-marionete de a strămuta cu 
forța populația nu va face ni
mic altceva decît să ridice po
porul sud-vietnamez și nu va

salva imperialismul american 
și pe lacheii Iul dc la înfrîn- 
gerea lor definitivă1.

Guvernul american — se 
spune în Declarația M.A.E. a! 
R.P. Chineze — trebuie să pu
nă capăt persecuției brutale a 
poporului sud-vietnamez. pla
nului său dc „vletnamizarc*, 
războiului de agresiune împo
triva Vietnamului și împotriva 
altor țări Indochineze, să re
tragă imediat toate trupele n- 
gresoare americane și trupele

ROMA 22 (Agerpres). — La 
sfîrșitul unei noi runde de con
sultări, pe care le-a avut cu 
diferite personalități politice. 
Giovanni Leone, președintele 
Republicii Italia, l-a însărcinat 
jx? premierul demisionar. Emi
lio Colombo, cu formarea unui 
nou guvern. Acesta a acceptat 
misiunea cu rezerve, precizînd 
că, înainte de a se pronunța 
definitiv, dorește să se consulte 
cu o serie de membri de vază 
ai propriului său partid — de- 
mocrat-creștin — și cu liderii 
partidelor socialist, socialist-de
mocratic și republican. întrucit 
intenționează să constituie un 
nou guvern de centru-stînga.

Colombo a recunoscut, totuși, 
că reînnoirea unei coaliții gu
vernamentale formată din toa
te partidele de centru-stînga va 
fi dificilă. Refcrindu-se la sar
cinile viitorului guvern, el a 
adăugat: „Există un program 
de realizat, o situație economi
că și financiară încă greu de 
înfruntat, dar care va trebui 
să fie soluționată prin reluarea 
producției și a ocupării locuri
lor de muncă, un program de 
dezvoltare și de reforme de 
îndeplinit, care să țină cont în 
mod riguros de resursele reale 
și disponibile ale țării, conti
nuarea luptei împotriva violen
ței.*

componența comitetului 
parte reprezentanți a 
mari organizații sindicale japo
neze.

Semnarea tratatelor
de aderare a „celor

BRUXELLES 22 (Agerpres). 
— La palatul Egmont din 
Bruxelles a avut loc sîmbătă 
ceremonia semnării tratatelor 
de aderare la Piața comună a 
celor patru țări candidate — 
Marca Britanic, Irlanda, Dane
marca și Norvegia. Ceremonia 
a fost precedată de un ultim 
Consiliu ministerial al .celor 
șase“, care s-a pronunțat favo
rabil asupra admiterii candida- 
ților. apreciind că negocierile 
au fost încheiate, iar condițiile 
de intrare în C.E.E. îndeplinite.

Documentele privind alătura
rea la Piața comună au fost 
semnate de prim-miniștrii Ed
ward Heath (Marea Britanie), 
Jens Otto Krag (Danemarca), 
John Lynch (Irlanda), și Try
gve Bratteli (Norvegia). In alo
cuțiunile lor, cei patru premieri 
au elogiat rezultatele anevoioa
selor tratative de aderare, dar, 
în același timp, au exprimat o 
serie de rezerve cu privire la 
viitorul relațiilor dintre .cei 
10". „Recunoaștem că lărgirea 
Pieței comune va ridica serioase 
probleme statelor membre", a 
declarat premierul irlandez, su
bliniind, totodată, că aceste țări 
trebuie să se adapteze funcțio
nării unei comunități în zece.

Pe de altă parte, vorbitorii 
au relevat necesitatea dezvoltă
rii relațiilor economice cu ță
rile socialiste din Europa.

Pentru a .intra în vigoare, 
tratatele semnate sîmbătă tre
buie să fie ratificate de parla
mentele țărilor respective. In 
Norvegia și Danemarca, înain-

tea
pe această temă, vor fi organi
zate referendumuri populare. In 
realitate, cei patru candidați, în 
ipoteza ratificării acordurilor, 
nu se vor alătura Pieței comu
ne decît la 1 ianuarie 1973, dată 
oficială reținută pentru lărgirea 
C.E.E.

dezbaterilor parlamentare

® Cu prilejul celei dc-a ăl-a 
aniversări a creării Partidului 
Comunist Italian, in localitatea 
Genzano — aflată la 50 km de 
Roma — a fost dezvelit un bust 
ridicat în memoria lui Palmiro 
Togliatti.

Ceremonia dezvelirii a avut 
loc in prezența lui Luigi Longo, 
secretar al P.C.I., a tovarășei 
de viață a lui Togliatti, Nildc 
Joiti, membră a Direcțiunii 
P.C.I., și a altor conducători ai 
partidului.

@ Agenția PAI’ transmite că. 
Ia 21 ianuarie, la Comitetul 
Central al P.M.U.P. a avut loc 
o scară festivă consacrată ce
lei dc-a 30-a aniversări a 
creării Partidului Muncitoresc 
Polonez, la care au participat 
Edward Gierck, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., și membri ai 
Secretariatului C.C. al P.M.U.P. 
Cu acest prilej, Edward Gicrek 
a inmînat înalte distincții de 
stat unui grup dc vechi mili- 
tanți ai mișcării muncitorești 
poloneze, care au participat la 
instaurarea puterii populare in 
Polonia și la construirea baze
lor statului socialist polonez.

® Willy Brandt, președintele 
Partidului Social Democrat din 
R. F. a Germaniei, a primit pe 
Stane Dolanț, membru al Birou
lui Executiv al Prezidiului U 
niunii Comuniștilor din lufio 
slăviți. In cursul unei convor

biri prietenești — informează 
agenția Taniug — s-a procedat 
la un schimb dc păreri cu pri
vire la rezultatele colaborării 
dintre U.C.l. și P.S.D. Interlo
cutorii au făcut un schimb dc 
informații în legătură cu si
tuația politică internă din Iugo
slavia și R. F. a Germanici, 
precum și în legătură că unele 
probleme internaționale.

© Ciu En-lai, premierul Consi
liului de Stal. Go M.o-jo, vice
președinte al Comitetului Per
manent al Adunării Reprezen
tanților Populari din întreaga 
Chină, președinte de onoare al 
Asociației de prietenie Cbina- 
Japonia, și alți conducători chi
nezi au primit delegația Consi
liului General al 'Sindicatelor 
din Japonia și a Federației Sin
dicatelor Independente din Ja
ponia, condusă de Makoto Ichi
kawa, președintele SOHYO. 
grupul de prietenie al „Socie
tății 1970“ a membrilor Dietei 
din partea Partidului Socialist 
din Japonia, și grupul de prie
tenie din prefectura Okinawa, 
care se află in vizită în China. 
Conducătorii chinezi, informea
ză agenția China Nouă, au avut 
o convorbire cordială, priete
nească cu oaspeții japonezi.

O La 21 ianuarie, nici un 
autobuz sau troleibuz din Gre
noble n-a părăsit garajele în
treprinderilor dc transport ur-
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După o prelungită perioadă 
de incertitudini și căutări, 
criza politică belgiană a fost 
rezolvată. Deschisă la 8 no
iembrie trecut, a doua zi du
pă alegerile generale antici
pate, ea s-a încheiat, două 
luni și jumătate mai tîrziu, 
prin constituirea anevoioa
să a unui guvern identic, în 
fond, cu cel precedent. Gaston 
Eyskens, primul ministru de
misionat la 8 noiembrie, pre
zidează astăzi un nou cabi
net compus din social-creș- 
tini și socialiști, a cărui 
structură diferă prea puțin 
de vechiul guvern : 19 mi
niștri, în loc de 21, cărora li 
se adaugă zece secretari de 
stat, funcție nou creată prin 
revizuirea constituției.

După ce se delimitaseră în 
toamna anului trecut, prin 
consens, pentru refacerea te
renului pierdut în consultă
rile electorale anterioare și 
pentru a „tăia craca de sub 
picioarele grupărilor federalis
te* — după cum se exprima 
cotidianul francez „Le Fi
garo" — cele două partide

de coaliție s-au regăsit cu 
greu ca parteneri în noul 
cabinet, deși în alegeri reu
șiseră să-și mențină majori
tatea parlamentară, fără însă 
a o consolida.

Angajate sub președinția 
lui Gaston Eyskens, însărci
nat de două ori de regele 
Baudouin cu misiunea for
mării unui nou guvern, ne
gocierile dintre reprezentan
ții celor două partide aveau 
să demonstreze existența u- 
nor serioase divergențe cu 
privire la o serie de puncte 
dtn programul guvernamen
tal. O dispută de procedură 
în jurul interpretării unul 
articol din constituție avea 
să provoace o cvasi ruptură 
intre socialiști și aripa va
lonă a partidului social creș
tin, dar mai ales să evidenți
eze serioase neînțelegeri asu
pra unor importante proble
me de ordin economic. Exa
minarea, bunăoară, a situa
ției financiare a stîrnit aprin
se discuții atunci cînd s-a 
pus problema stabilirii nou
lui buget. Aplicarea taxei a- 
supra valorii adăugate 
(T.V.A.), hotărită în cadrul 
Pieței comune, forța pe ne
gociatori să accepte de la 
început un buget general 
deficitar sau să aibă în ve
dere înăsprirea fiscalității. 
Pe de altă parte, devaloriza
rea dolarului american obli
ga Belgia, ca de altfel pe

toți partenerii săi din C.E.E., 
să sporească impozitele. Se 
apreciază, potrivit unui pur
tător de cuvînt al Pieței co
mune, că impozitele vor 
spori, în țările Beneluxului 
ca urmare a acestui eveni
ment. de la 9,5 ]a 11,5 la su
tă.

In acest context, misiunea 
lui Gaston Eyskens de a rc- 
înnoda frontul social-crcștin, 
divizat, și de a juca un rol 
de mediator între pozițiile 
extremiste apărate de aripa 
valonă a social-creștinilor și 
unele măsuri de control ofi
cial în economie, susținute de 
socialiști, a fost extrem de 
deficilă, ceea ce explică, în 
bună parte, prelungirea cri
zei. Nemulțumite de perpe
tuarea dării de incertitudine, 
masele populare belgiene 
s-au adresat conducerii celor 
două partide, prin memoran
dumuri către premierul de
semnat, cerînd cu insistență 
formarea unui guvern care 
să poată să treacă la exami
narea dificilelor probleme 
cu care este confruntată 
țara: creșterea .șomajului, 
sporirea prețurilor, scăderea 
productivității industriale. 
Reacția maselor a fost cu 
atît mai sensibilă, cu cit ce
le aproape 80 de zile de cri
ză politică au constituit pre
textul amînării discutării a- 
cestor chestiuni, care cu si
guranță vor reveni acum pe

primul plan al actualității po
litice belgiene.

In cele din urmă, cele două 
partide au realizat un acord' 
ce poartă, în mod vădit, ten
ta compromisului de ultimă 
oră. Problemelor celor mai 
controversate din programul 
guvernamental nu li s-a gă
sit decît o rezolvare tempo
rară : atît acordul asupra 
autonomiei culturale, cît și 
repartizarea creditelor pen
tru învățămînt nu sînt vala
bile decît pentru anul 1972. 
In fapt, cele două formați
uni politice — apreciază zia
rul francez ,,L’ Humanity* — 
erau obligate, în urma re
zultatelor scrutinului din no
iembrie, să realizeze o în 
țelegere, chiar cu prețul u- 
nor cedări de moment, da
că nici una nu voia să-și a- 
sume riscul reîntoarcerii la 
urne.

Observatorii politici apre
ciază că pentru noul guvern, 
format săptămîna aceasta, 
greul abia începe. Perspecti
vele situației economice și 
sociale sînt destul de incerte. 
Ritmul expansiunii economi
ce a încetinit. El a fost în 
1971 numai de 3 la sută. în
suși premierul declara recent . 
că „va trebui să luăm mă
suri urgente pentru relan
sarea economici .și sporirea 
exporturilor, probleme vitale 
ale țării. Dacă exporturile 
vor continua să scadă, atunci

șomajul își va spori amenin
țarea". Intr-adevăr, numărul 
celor rămași fără lucru se 
ridică, potrivit datelor ofici
ale, la peste 70 000 de per
soane, el sporind numai în
tr-o singură lună cu aproa
pe 8 000. Pe de altă parte, 
procesele inflaționiste se 
mențin și chiar se accelerea-

Pe plan social, Belgia a 
traversat in toamna Iui 1971 
cel mai agitat climat din ul
timii trei ani. Numărul gre
velor a sporit considerabil. 
După cifrele oficiale, din 
1968, încoace, în Belgia a’i 
fost în fiecare an de trei ori 
mai multe greve decît în pe
rioada 1961—1967. Nici 1972 
nu se arată a fi mai strălucit. 
Eșecul negocierilor dintre pa
tronat și sindicatele din me
talurgia regiunii Charleroi a 
declanșat una dintre primele 
mișcări greviste ale anului. 
Preavizul de grevă al mun
citorilor de la uzinele chimi
ce Tessenderlo, conflictul me
dicilor, declanșat de curînd, 
ca și tensiunea din alte nu
meroase sectoare de activita
te gînt tot alîtea dovezi că 
noul guvern va fi confruntat 
atît pe plan economic cit și 
social, chiar de la preluarea 
mandatului său cu importan
te și dificile probleme.

Aurel ZAMF1RESCU
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• Militanta nord-irlandeză 
pentru drepturi civile Berna
dette Devlin, deputată pentru 
circumscripția Mid-Ulstcr, 
compărea, la 18 februarie, în
fața unui tribunal din Belfast, 
fiind acuzată dc a fi partici
pat la un marș de protest, or
ganizat la sfîrșitul lunii decem
brie împotriva arestărilor fără 
judecată decretate de guvernul 
local. Dacă va fi găsită vino 
vată, cea mai tînără deputată 
din Camera Comunelor riscă o 
pedeapsă cu închisoare pe un 
termen de șase luni, in baza 
unui decret guvernamental e- 
mis în 1970, care interzice orice 
manifestație publică în Irlanda 
de Nord.

® Din inițiativa Consiliului 
General al Sindicatelor din Ja
ponia (SOHYO), a fost consti
tuit un Comitet de luptă co
mună a sindicatelor pentru li
chidarea bazei aeriene ameri
cane de la Tatikawa, de pe te
ritoriul prefecturii Tokio. Din

• In Franța s-a înregistrat 
dc la începutul acestui an o 
creștere a prețurilor ia pîine 
și produsele lactate. Totodată, 
s-a anunțat că In viitorul a- 
propiat vor fi majorate pre
țurile la o scrie de alte pro
duse alimentare, precum și la 
tarifele pentru servicii comu
nale.

® Concernul .Daimler Benz" 
a anunțat majorarea cu I la 
sută a prețurilor la autoturis
mele produse de întreprinderile 
sale. După cum se știe, in luna 
ianuarie au fost majorate pre
țurile la automobilele -Ford", 
„Opel" și „Volkswagen".

® Tonajul flotei comerciale 
sub pavilionul Greciei se cifra 
la sfîrșitul anului 1971 la 
15 490 715 tone: numărul vase
lor era de 2 539. Potrivit sta
tisticilor oficiale, armatorii greci 
controlează încă 1 249 nave a- 
flate sub pavilioane de com
plezență, cu un tonaj total dc 
18 030 398 tone.

Reprezentanți ai ministere
lor finanțelor și justiției din 
S.U.A. au anunțat arestarea 
a două persoane : Herman 
Jackson, proprietarul unui 
bar din Bangkok, fost mili
tar. și sergentul major Jerald 
Ganious. de la baza aeriană 
Seymour-Jackson, din Statul 
Carolina de Nord. Cei doi au 
fost acuzați de introducerea 
ilegală in Statele Unite a u- 
noi cantități de heroină ir. 
valoare de 8 milioane dolari, 
provenită din Thailanda, '•-a 
constatat că stupefiantul a 
fost adus pe calea aerului, 
împreună cu o partidă de e- 
chipament militar american 
destinat bazei aeriene Lowry, 
din statul Colorado

1CCIDENTE AVIATICE

NOTĂ EXTERNĂ

Schimbarea la față
Generalul Richard Stilwell, 

șef al Statului major opera
tional a! Comandamentului 
forțelor militare americane 
din zona Pacificului, a ter
minat de curind o vizită se
cretă de trei zile în Laos, în 
cursul căreia s-a interesat, 
îndeosebi, de transformarea 
„forțelor speciale" de mer
cenari ale lui Vang Pao — 
instruite de C.l.A. — într-o 
„poliție teritorială", a cărei 
creare este prevăzută pentru 
anul viitor, și de posibilită
țile de sporire a efectivelor 
trupelor tailandeze care o- 
perează în Laos. Potrivit u- 
nor surse militare demne de 
încredere, citate de France 
Presse, Administrația Statelor 
Unite prevede suprimarea 
completă, in anul viitor, a 
creditelor afectate întreține
rii „forțelor speciale" merce
nare ale lui Vang Pao și 
trupelor tailandeze care ope
rează in Laos. Măsura ne-ar 
fi putut face să credem că 
guvernul american intențio
nează, in sfirșit, să satisfacă 
cererile opiniei publice din 
S.U.A. privind suprimarea u- 
nor astfel de fonduri. Numai 
că, scrie mai departe agen
ția, aceste credite vor conti
nua să fie vărsate beneficia
rilor lor obișnuiti — printre 
care și generalul Vang Pao 
—, dar in mod oficial ele 
vor fi atribuite unei „poliții 
teritoriale", care, sub acest 
nume nou, va ascunde, de 
fapt, exact aceleași personaje

și va juca același rol, nefi- 
ind, după, cum este clar, vor
ba de altceva decit de a în
șela opinia publică prin 
schimbarea firmei. Guvernul 
Statelor Unite, scrie France 
Presse, speră să înlăture prin 
această „operațiune" criticile 
îndreptate împotriva „între
ținerii unei armate secrete a 
C.l.A." in Laos și în alte zone 
din Indochina.

Aceste critici sint cu atît 
tnai justificate cu cit, așa 
cum a reieșit in cursul unei 
anchete întreprinse cu pri
lejul vizitei lui Stilwell, fon
durile provenite din bugetul 
Statelor Unite ajung pină la 
urmă nu numai în buzuna
rele marilor trusturi ameri
cane care livrează armament 
pentru războiul dus de S.U.A. 
in Asia de sud-est, dar și în 
ale unora dintre generalii și 
politicienii corupți din țările 
Indochinei care beneficiază 
de sprijinul american. După 
cum s-a constatat in cursul 
anchetei amintite, în realitate 
există mai puține batalioane 
ale acestei .armate secrete" 
— tailandeze, de pildă, — 
decit in actele justificative 
(dc cheltuieli) prezentate de 
C.l.A. oficialităților financiare 
de la 
rența 
urmă, 
dintre 
C.l.A. . . .
marionetă din Indochina.

Un avion dc tip „C-47" al 
companiei columbiene de 
transporturi aeriene „Șate
na", avind 35 de persoane la 
bord, s-a prăbușit vineri în
tr-o regiune muntoasă din a- 
p^-opierea localității Betania, 
la circa 100 kilometri de 
coasta Pacificului. Potrivit 
primelor știri, nu există su
praviețuitori ai acestui acei 
dent.

Un alt grav accident avia 
tic s-a produs vineri în a- 
ceastă (ară. Un aparat al 
companiei „Urraca", plecat 
din Bogota cu 40 de persoa
ne la bord, cu destinația 
Insulei San Andres, di»' Ma
rea Caraibilor, s-a prăbușit 
în timpul unei ploi diluvie
ne, la puțin timp după d< co- 
lare, în apropierea cap.ta- 
lei columbiene. Primele in
formații anunță că nici In 
acest accident nu sint supra
viețuitori.

FURTUNA DE ZAPADA 
IN SIRIA

Un viscol violent urmat de 
ploi torențiale s-a abătut vi
neri asupra unor regiuni ale 
Siriei, izolind orașul Alep. 
al doilea, ca mărime, din ța
ră. Aceasta a fost cea de-a 
doua furtună de zăpadă în
registrată în Siria după cea 
din decembrie 1971, în cursul 
actualei ierni, considerată, 
fiind cea mai grea din ultim 
cincizeci de ani.

CĂDERI MARI 
DE ZAPADA

Washington. dar dife- 
de bani dispare, fără 
undeva pe distanța 
agenții respectivi ai 

și liderii regimurilor

C. BADEA

Partidul Comunist din Marea Britanie 
a hotârît să trimită o delegație 

in Rhodesia
LONDRA 22 — Coresponden

tul Agerpres, N. Plopeanu. 
transmite: P.C. din Marea
Britanie a hotărit să trimită o 
delegație în Rhodesia, în viito
rul apropiat, pentru a examina 
situația din această țară în lu
mina ultimelor evenimente —

-ziarul „Morning 
Gollan, secretarul

informează 
Star*. John 
general al P.C. din Marea Bri
tanic, într-o scrisoare înmîna- 
tă ministrului de externe, a 
exprimat îngrijorarea față 
represiunile care au loc 
Rhodesia.

Stare de alertă generală 
în Rhodesia

SALISBURY 22 (Agerpres). 
— Potrivit surselor oficiale de 
la Salisbury, bilanțul inciden
telor care au opus zilele tre
cute, in mai multe localități ale 
țării, mii de demonstranți a- 
fricani forțelor polițienești 
ale regimului rasist se ridică 
la 13 morți, zeci de răniți și 
numeroase arestări. Agenția 
France Presse. care transmite 
aceste dale, precizează că în 
Rhodesia domnește starea de 
alertă generală. Toate permisi
ile acordate membrilor forțelor 
de securitate au fost suprima
te, și rezerviștii chemați in 
cantonamente au primit arme,

de 
în

muniții și căști de protecție.

★
SALISBURY 22 (Agerpres).

— Incidentele dintre poliție și 
populația africană majoritară, 
care protestează împotriva a- 
cordului anglo-rhodesian, con
tinuă să se extindă. Sîmbătă, 
în cea de-a 8-a zi consecutiv, 
aceste incidente s-au soldat cu 
victime in localitatea Que Que
— un oraș cu 38 000 de locui
tori, dintre care 34 000 africani. 
Numărul total al victimelor, 
de la declanșarea incidentelor 
in orașul Gwelo, este apreciat 
la 14 morți și 56 răniți — re
levă agenția Reuter.

Cele două rețele feroviare 
din Canada au suspendat 
temporar toate transporturile 
de pasageri și mărfuri, ca ur
mare a unor furtuni de ză
padă de o violență deosebi
tă și a apariției pericolului 
avalanșelor Conducerea rețe
lei Canadian Național Ra
ilway a declarat că zăpada 
căzută în cursul ultimelor 24 
de ore a blocat traseul pe o 
distanță de peste 40() kilo
metri, între orașele Kamplo- 
ops și Vancouver, iar Cana
dian Pacific Railway a anun
țat blocarea a trei dintre 
garniturile sale transconti- 
nentale.

AEROPORTUL 
DIN MANILA DISTRUS 

DE INCENDIU

Un incendiu de o violen 
ță fără precedent în istoria 
capitalei filipineze a distrus 
complet, in cursul nopții de 
vineri spre sîmbătă, aeropor
tul internațional din Manila.

I
I

provocind daune materiale ■
apreciate la peste 38 niilioa |
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I ne dolari. Șapte

I și-au pierdut viața, iar 19 au 
fost internate în spital, ca

I urmare a arsurilor suferite
Pe lingă clădirea principală 

Iși turnul de control al aero- I 
portului, construit in 1961. | 
an fn«it «iicfriicn «;i

persoane

I* au fost distruse și edificiile ■ 
auxiliare, care adăposteau a I 
genții de voiaj, oficii poșta- 1

Ilc. restaurante, magazine, bi- I 
rourile vamale, săli de aștep- I

■ tare, depozite ș.a. j

• COPII DESHIDRATAȚI DIN ■ 
CAUZA CĂLDURII

I ....
I
I
I

le. restaurante. magazine, bi
rourile vamale, săli de aștep
tare, depozite ș.a.

După cum relatează presa 
braziliană, in primele 20 de 
zile ale anului în curs, pes
te 10 000 de copii din San 
Paulo au suferit efectele des 
hidratării, ca urmare a •• 
nor temperaturi do peste 40 
de grade. Dintre cazurile 
semnalate 80 au fost mortale
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