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Convorbire cu tov. ing. ȘTEFAN NICOLAU, 
directorul Șantierului I.L.H.S. Valea Jiului

Colectivul șantierului I.L.H.S. Valea Jiului a debutat in 
ccl dc-al doilea an al cincinalului cu rezultate nu tocmai 
promițătoare, deși timpul favorabil, o lungă perioadă in 
această iarnă, ar fi permis continuarea ritmului intens al 
lucrărilor pe un șantier care și-a onorat sarcinile de plan 
pc anul 1971 in proporție de 123 la sută. Cu toate că in 
ultimele zile, iarna a intrat in drepturile ci, curba realiză
rilor din graficele de execuție a lucrărilor a luat o tur
nură îmbucurătoare, adică ușor ascendentă, depășindu-se 
astfel inexplicabila cădere din prima decadă a lunii ia
nuarie. Ilotărit lucru, hărnicia recunoscută a muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor de aici trebuie confirmată in 
acest an decisiv in viata șantierului, an in care lucrările 
cu ponderea cea mai însemnată vor fi prezentate benefi
ciarului spre recepționarc. Despre sarcinile concrete ce re
vin colectivului de aici nc-a vorbit tov. ing. ȘTEFAN NI
COLAI. directorul șantierului I.L.H.S. Valea Jiului.

— După un bilanț rodnic al 
anului I al cincinalului, în mod 
surprinzător, în activitatea șan
tierului dv. s-a înregistrat o 
stagnare. Cum explicați acest 
lucru ?

— In prima decadă a acestui 
an. colectivul nostru a fost 
preocupat, in mod special, dc 
reașezarea planurilor de apro
vizionare în funcție de consu
murile efective în 1971. Dcpen-

procesul de construcțic-inontaj.
— In aceste condiții va mai 

fi posibilă îndeplinirea sarcinii 
trasate de organul municipal dc 
partid de a se realiza în tri
mestrul 1 a. c. o producție în 
activitatea de construct ii-mon- 
taj de cel puțin 25 la sută ?

— Noi ne vom strădui chiar 
să depășim acest procentaj și 
cred că va fi posibil imediat 
ce se va asigura, sperăm.

zătoare dc transport a pietrei 
din carieră la baraj.

— Se pare că un diferendum 
I.L.H.S. — I.T.A, Deva a mai 
existat și anul trecut ?

— Intr-adevăr. Și din păcate 
nc izbim și anul acesta dc a- 
cclcași neplăceri. Ni s-a spus 
că planul dc transport de 
1 000 000 dc tone anrocamente, 
cu această întreprindere, nu 
poate fi întocmai respectat din 
lipsă de echipament dc trans
port corespunzător. Nc surprin
de această atitudine, fiind in
formați că in condiții similare, 
I.T.A. Deva deservește traseul 
cariera Crăciuncști — Combi
natul siderurgic Hunedoara. In 
această situație sîntem nevoiți 
să nc mulțumim cu minimum 
dc capacitate de transport dc 
care dispunem deocamdată, in
suficient insă față de graficul 
de execuție al barajului.

— Există preocupare pentru 
extinderea lucrului în două și 
trei schimburi ?

— Desigur. Dc altfel in ca
riere lucrăm in 3 schimburi 
a cite opt orc, iar foarte cu- 
rind vom 
pietrei, la 
schimburi, 
schimb va
probabil dc 10. Referindu-ne la

Consfătuirea acti
vului comuniștilor 
din Chile

Activitatea sportivă 
pe mapamond

Din preocupările comitetului 
al femeilor

Zilele acestea a avut loc șe
dința de birou a comitetului 
municipal al femeilor. In ca
drul dezbaterilor Maria Mihuț, 
președinta comitetului orășenesc 
al femeilor din Vulcan, a prezen
tat un material cu privire la preo
cuparea comitetului orășenesc 
al femeilor din această loca
litate pentru traducerea in via
tă a indicațiilor trasate de 
partid in lumina plenarei C.C. 
al P.C.K din 3—5 noiembrie 
1971 — scoțînd în evidență, în 
mod concret, realizări și defi
ciențe ale muncii de educație 
în rîndul femeilor. In cuvîntul 
lor, Maria 
comitetului de femei al orașu
lui Lupeni, Emilia Budcscu, de 
la Petrila ș. a., au informat bi
roul despre activitatea consili
ilor din care fac parte: munca 
de educație a femeilor în lumi
na documentelor de partid s-a 
intensificat luînd forme diferite 
— lectorate, discuții, simpozi
oane, cercuri. In același timp 
comitetele de sprijin de pe lin

gă cămine, creșc., grădinițe, spi
tale dau un sprijin mai res
ponsabil, mai prețios prin mun
ca voluntară contribuind la e- 
fccluarea curățeniei, pavoazării, 
confecționării materialului di
dactic. De asemenea, comitetele 
de femei pe orașe au început 
pregătirile în vederea sărbăto
ririi zilei de 8 Martie.

In încheierea ședinței de bi
rou, Maria Brănișteanu, preșe
dinta comitetului municipal al 
femeilor a arătat deficiențele le-t 
gate de educația sanitară a ti
nerelor fete, a mamelor, defi
ciențe ce aparțin comitetelor 
de sprijin, care trebuie să aibă 
un program de activitate tri
mestrial mai judicios întocmit, 
să se ocupe mai mult de latu
ra educativ-afectivă fără a ne
glija totuși pe cea matcrial- 
gospodărească. In final, s-a 
scos în evidență aportul ce tre
buie să-l aducă femeile Văii 
Jiului privind traducerea in 
viață a recentei chemări la în
trecere lansată de județul nos
tru.

25 la sută din planul 
anual de investiții

Programul Universității serale 
de marxism-leninism

Pentru zilele de 31 ianuarie — 1 februarie a. c.
— Secția economie : anii II și III, în ziua de luni, 31 

ianuarie, ora 17, în sălile» cabinetului de partid.
— Secția filozofie: ă.uul I> în ziua de marți 1 februa

rie, ora 18, la cabinetul de partid, iar anul 111 im. aceeași zi 
la Școala generală nr. 1.

— Secția sociologie : anul III, în ziua de luni, 31 ianua
rie, ora 18, în sala cabinetului de partid.

— Secția etică : anul III, în ziua dc marți, 1 februarie, 
ora 18, în sala cabinetului dc partid.

© l’este 27,4 milioane tone cărbune 
t4.i milioane tone <le (i(ei 22,2 

miliarde mc <le gaz metan Un ritm 
rapid de creștere a productivității 
muncii.
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dent de stadiile fizice realiza 
te, s-a trecut la reactualizarea 
graficelor de execuție pe 1972 
avînd la bază termenele con
tractuale încheiate cu benefi
ciarii, corelate cu capacitatea 
efectivă a șantierului. După a- 
ceste operațiuni absolut nece
sare, s-a pornit cu efectivele 
actuale în ritmul nostru nor
mal de lucru, dar brusca scă
dere a temperaturii a dus la 
o încetinire evidentă a activi
tății deoarece la toate obiecti
vele la care lucrăm, execuția 
șe desfășoară in spații libere 
și nu închise.

— Capitolul dificultăților poa
te fi încheiat?

— Nu. Pină in prezent încă 
pu avem asigurate toate condi
țiile materiale și organizatorice 
necesare atingerii unui ritm 
dorit de noi. Prin plecarea e- 
fectivclor speciale de la Valea 
de Pești, șantierul a rămas cu 
tm ,gol“ de 180 de oameni. De 
asemenea, lipsa de proiecte la 
alimentarea cu apă (pentru 
tronsonul Vulcan — Petroșani) 
a Văii Jiului, precum și pen
tru unele lucrări de regulari
zare face ca balanța de mate
riale, utilaje terasiere și mij
loace de transport să nu poată 
fi determinată corespunzător, 
ceea ce ar conduce in cele din 
urmă la posibile perturbatii in

..rgență, problema efectivelor la 
Valea de Pești. De altfel, în 
anul acesta, obiectivul nr. 1 
este tocmai barajul. In paralel 
vom lucra la finalizarea stației 
de tratare prin suplimentarea 
capacității cu 500 litri/secundă, 
unele .repere" ale stației de 
epurare, precum și 4,5 km de 
canal colector. Există perspec
tiva ca in special stația de tra
tare să fie terminată in avans 
termenului dc predare. Dacă 
condițiile atmosferice ne vor 
permite, în mod special in tri
mestrul III, marele baraj dc la 
Valea dc Pești va putea fi re
cepționat și el. cu o lună și 
jumătate mai devreme.

— Aveți asigurat frontul dc 
lucru pentru îndeplinirea aces
tor angajamente ?

— In linii mari, da. Mai pu
țin la lucrările la care încă nu 
avem proiecte și la lucrările 
pentru care nu s-a asigurat 
scoaterea din circuitul agricol 
a terenului (regularizare Dilja 
și canale colectoare). Beneficia
rul nostru va trebui să ne asi
gure de asemenea armăturile 
de înaltă presiune (vane), iar 

i. Deva, prin autobaza de 
etroșani, mijloace corespun

Să acordăm sprijin 
constituirii Fondului

o 
D
B

lansat 
Cop- 
Fron- 

lului Unității Socialiste de con
stituire a „Fondului de solidari
tate și sprijinire a luptei popoa
relor impotrivo imperialismului, 
pentru libertate și progres social, 
independență națională și pace" 
precum și pentru ajutorarea popu
lației din unele țări in cazul u- 
nor calamități naturale, Biroul 
Executiv al Consiliului municipal 
al Frontului Unității Socialiste a 
trecut la acțiune. întrunit zilele 
trecute in ședință lărgită — la

eare au participat reprezentanți 
ai organizațiilor de masă, obștești 
și profesionale, oi unor instituții 
și secretarii consiliilor orășenești 
ale F.U.S. - Biroul Executiv al 
consiliului municipal al F.U.S. a 
discutat și aprobat cu acest prilej 
planul de măsuri cu stabilirea 
modalităților concrete prin care 
organizațiile componente ale 
F.U.S., cele care nu fac porte 
din acest organism precum și ce
tățenii vor contribui la constitui
rea acestui fond de solidaritate.

Pentru ca populația Văii Jiului 
să-și poată aduce aportul la a- 
cest fond, in urma consultării or
ganizațiilor și asociațiilor locale, 
componente ale F.U.S., în planul 
de măsuri se prevăd o serie de 
acțiuni și manifestări cultural-ar- 
listice, peste programul prevăzut, 
activități 
turi vor 
Fondului 
consiliile 
împreună 
le locale

sportive ale căror veni
ri destinate

Internațional, 
orășenești ale 
cu organizațiile sindica- 
vor organiza în toate

orașele serbări cultural-artistice 
cu o contribuție benevolă : Uniu
nea asociației studenților de Io 
I.M.P., organizațiile U.T.C. din li
cee și școli profesionale, vor pre
zenta spectacole in fața publicu
lui din fiecore oraș ; organizația 
municipală a pionierilor iși va a- 
aduce contribuția atit prin colec
tarea și valorificarea de sticle 
și borcane, cit și prin organizarea 
in fiecare oraș a unui spectacol 
susținut de ansamblurile orășe
nești ale pionierilor ; colectivele 
artistice de amatori de la Casa 
de cultură, cluburi și căminele 
culturale vor organiza spectacole 
distractive in fiecare localitate : 
colectivul artistic al Teatrului de 
stat va prezenta în luna 
brie un mare spectacol 
șui Petroșani : cercul de

Teodor RUSU 
secretar al Consiliului municipal 
al Frontului Unității Socialiste

(Continuare in y>ag. a 3-a)
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Din sălile 
de judecată

Informații 
utilitare

îk5 Asigur area 
posesorilor de 
autoturisme

In col de-al doilea an al 
cincinalului, industriei extrac
tive ii revin sarcini importante 
în asigurarea, in proporție cit 
mai mare din producția inter
nă, a necesarului de materii 
prime pentru diferitele ramuri 
ale economiei naționale. Ast
fel, se prevede extragerea a 
14,1 milioane tone țiței, 22,2 
miliarde metri cubi gaz metan, 
27,4 milioane tone cărbune. 
Sporuri însemnate sint înscri
se în plan și la producția de 
bauxită, sare, de alte minere
uri și substanțe nemetalifere.

încă din aceste zile, condu
cerea ministerului de resort, 
comitetele și consiliile oameni
lor muncii din unități au ela
borat măsuri concrete pe fie
care loc de muncă, urmărind 
realizarea ritmică a planului. 
In domeniul minier, de pildă, 
se acordă o atenție deosebită 
lucrărilor de deschidere și de 
pregătire a exploatării de noi 
resurse. Printre acestea se nu
mără introducerea in circuitul 
economic a zăcămintelor de 
bauxită de la Ohaba - Ponor, 
județul Hunedoara, și de șis
turi bituminoase de la Anina, 
județul Caraș - Severin.

Paralel, se întreprind măsuri 
menite să ducă la creșterea 
gradului de recuperare a mi-

Totdeauna oamenii au prea
mărit sentimentul frumos al 
amiciției.

Și pentru că acest senti
ment cuprinde înțelegere, 
dragoste, indulgentă, citeoda- 
tă și invidie, iar alteori din 
păcate și interes, oamenii 
l-au definit sub diferite for- 

„Prietenii sint ca umbre- 
ii vezi numai clnd e soa- 
zic unii. Iar alții intă- 

■ : „Adevăratul prieten la 
nevoie se cunoaște".

Lui Bernard Shaw, ironicul, 
anecdoticul, ii plăcea să spu
nă : „Adevăratul prieten la 
bucurie se cunoaște. Dacă 
nu capătă gălbioare atunci 
clnd iți merge, bine, ți-c prie
ten adevărat..."

Erau, insă, odată, doi prie
teni. Unul puternic, celalalt 
mai slab. (Nu-i obligatoriu 
să ne gindim neapărat nu
mai la aspectul fizic, așa-i ?). 
Prietenia lor era nezdrunci
nată. Intr-o zi insă prietenul 
cel tare il roagă pe cel slab 
să-i facă un serviciu, nu toc
mai onest.
era călăuza existenp 
slab, totuși amiciția a avut 
ciștig de cauză... Călcind pes-

neralelor in concentrate. Se 
vor extinde forajul cu jet, pro
cesele de injecție la extracția 
țițeiului, tăierea, încărcarea și 
susținerea mecanizată în mi
nele de cărbune, extracția mi
nereurilor neferoase prin me
tode de mare randament. Mă
surile stabilite vor asigura o 
însemnată creștere a produc
tivității muncii, pe această ca
le urmind a se obține aproa
pe 94 la sută din sporul pro
ducției globale industriale.

In vederea înfăptuirii acestor 
sarcini mobilizatoare de plan 
pe 1972, a prevederilor cinci
nalului, se va efectua un volum 
important de prospecțiuni, lu
crări miniere și foraje. Fondu
rile alocate, in acest an, acti
vității geologice se ridică la 
aproape 3,2 miliarde lei. Pe 
agenda geologică a lui '72 sint 
înscrise cercetări menite să 
pună in valoare noi resurse de 
hidrocarburi in formații de la 
mare adincime, de huilă, in 
primul rind in bazinele aflate 
in exploatare și in zonele în
vecinate, noi zăcăminte de mi
nereuri neferoase, să ducă la 
creșterea resurselor de mine
reu de fier la exploatările cu
noscute - Teliuc, Ghelar, Că
puș, Lueta și Ocna de Fier. 
Continuă lucrările de cercetare 
geologică și tehnologică pri-

vind valorificarea complexă a 
minereurilor neferoase de la 
Tincova, județul Caraș - Seve
rin, Somova, județul Tulcea, pe 
Valea Blaznei, județul Bistri- 
ța-Năsăud, Vețel și altele, la 
cele de huilă aflate in exploa
tare la Secul, a proprietăților 
de cocsificare a huilei de Ba
nat etc. Vor fi extinse, de ase
menea, cercetările destinate 
creării de rezerve, intr-o per
spectivă mai îndelungată.

Concomitent cu eforturile ce 
se depun in vederea valorifi
cării complexe a resurselor de 
minereuri și hidrocarburi, a 
lărgirii bazei de materii prime, 
se acordă in actuala etapă o 
atenție specială sporirii efici
enței economice in întreaga 
industrie extractivă. Măsurile 
stabilite pină in prezent, pre
cum și cele in curs' de defini
tivare, vizind creșterea gradu
lui de recuperare a substan
țelor minerale utile, reducerea 
consumurilor de materiale, e- 
nergie electrică etc., vor per
mite minerilor și petroliștilor 
ca, pe ansamblul ministerului 
de resort, cheltuielile la 1 000 
lei producția marfă să scadă, 
față de anul precedent cu 22 
lei.

Rezultatele obținute pe pri
mele două decade ale lunii 
ianuarie de minerii și petroliș
tii țârii constituie o dovadă 
grăitoare a hotărîrii lor de a-și 
realiza exemplar sarcinile de 
plan pe anul in curs, de a ri
dica pe o treaptă superioară 
întreaga activitate din aceas
tă importantă ramură a eco
nomiei naționale.

GH. IEVA

te propria lui fire, il ajută.
Mai trecu ce mai trecu, și 

o altă solicitare — destul de 
dubioasă și aceasta — se face 
din nou auzită din partea 
celui tare, către cel slab. Pri-

S(l-căjitul nu pregetă și ii 
tisjace și această periculoasă 
dorință.

Ei, dar iată că veni vre
mea că cel slab avea de-a- 
cuma nevoie de ajutorul ce
lui tare.

„Cum o să mă refuze bunul 
meu amic, după tot ceea ce 
am făcut pentru el" se ches
tiona in sinea lui.

Dar o anumită perisabili-

tate a memoriei și a senti
mentelor, iși făcu apariția, și 
ccl voinic il refuză de la 
obraz pc cel slab. Bineînțe
les că debilul se supără joc 
pe atletul lui prieten, și nici 
nu mai vru să știe de exis
tenta lui lăsindu-l cu stinca 
cc-amenința să-i cadă in cap. 
Doar sc sacrificase otita...

Începuse să spună in dreap
ta și stingă, tot ce făcuse el 
pentru prietenul lui voinic, 
și să sc plingă de nerecu
noștința acestuia, și să se la
menteze că ce-o să se in- 
timple cu el ?

...Ei și cind impărțitorii 
dreptății și-au făcui apariția, 
trimițindu-l la reculegere și 
la meditație asupra comple
xului și atit dc complicatului 
sentiment al amiciției, hop și 
prietenul voinic ca să-l îm
bărbăteze și să-l sprijine, po- 
vățuindu-l să fie cuminte a- 
colo unde se va duce să 
n-aibă nici o grijă, că prie
tenia lor este indestructibilă 
și purtujur, că el prietenul 
cel tare sc va gindi mereu 
la amicul lui cel mai bun și 
cel mai inestimabil.
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Cînd revolverele tac
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codru-i holda din 
spicele I n 
piinca lor

st ră micilor uniți cu glia, 
re-» apăram eu-nflăcârare 
Pâmint slăvit e România, 
prinos de piine și

SECVENȚE

M. AL1ON
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După categoricul succes în
registrat dc recentele spec
tacole cu „...Eseu*, o nouă 
premieră c gata să vadă lu
mina rampei pe scena pc- 
tr.ișâneanâ. Este vorba <le 
piesa lui Tudor Ncguiță: 
.tind revolverele tac".

Succesul de public al 
sei polițiste nu 
gurul argument 
scrierea acestei 
afișul Teatrului
ului*. Mai cu scamă că 
dor Negoițâ eludează in 
deliberat arsenalul tradițio
nal al genului. favorizând 
înfruntarea caracterelor, con
fruntarea ipotezelor. Pe ca
navaua contraspionajului, au
torul, pierind de la un caz 
real după cum mărturiseș
te, a dezvoltat o fabulație 
interesantă in care elemen
tul autentic, omenesc joacă 
rolul primordial. La începu
tul acțiunii sîntem incuno- 
șliințați că o agentură străi
nă deține informații in legă
tură cu o descoperire de o 
valoare științifică deosebită 
apar|inînd unui savant ro
mân...

Nu, nu voi povesti mai de
parte. Concesionez spectato
rului dreptul de - ridica vă-

Iul enigmatic ce îmbrobodeș
te acțiunea da capo al

Voi vorbi in schimb 
Pre spectacolul ce se 
struiește cu înfrigurare, 
mul |oc se cuvine actorilor, 
genus irritabile prin exce
lență.

Eroina, pc care de data a- 
ceasta o aduce in fața spec
tatorilor RI X \NDR \ PETRU, 
se distinge prin inteligen
ță și frumusețe morală, prin 
curaj și fantezie. Cu 
vinte c din aceeași 
cu interpreta însăși. 
CLITA o secondează 
vingere. interpretind 
sonaj care la rindul 
că rolul unui alt personaj, 
spre derula spectatorilor, dar 
nu si a partenerilor.

Se știe că FLORIN PLA
UR nu de ieri, de alaltăieri, 
cunoaște secretele profesiei 
de actor ; ceea ce nu se știe 
este că personajul pe care... 
(Nu. nu voi dezvălui identi
tatea acestuia).

Intr-un rol episodic, ‘Iar 
deosebit de pitoresc evoluea
ză \ AI.ER DONCA in timp 
ce ALEXANDRI CODREA- 
NV este prezent in iposta
za unui savant. In distribu
ție apare și o interpretă ne-

alte cu- 
familic
MIHAI 
cu con- 
un per- 
lui ,ioa-

cunoscută încă publicului 
local. ELENA LIGI, 
iu o bogată fișă de

Bagheta regizorală 
ieșfe cu dezinvoltură neobo
situl MARCEL ȘOMA. El 
coordonează .jocul actorilor 
și tot el va îndupleca revol
verele să tacă.

Decorul și costumele sem
nate de talentatul pictor sce
nograf AUREL FLOREA vor 
prilejui și de data aceasta 
satisfacții celor care știu să 
privească spectacolul ca un 
întreg, dar și să-i distingă 
coin ponentclc.

Evident, cronicarii vor a- 
vea competența întreagă și 
lot dreptul de a detalia și 
înflori adevărul despre spec
tacol, imbrăcind in termeni 
conciși sau prolicși, ad libi
tum, părerile lor.

Fără îndoială. fascinația 
genului va canaliza spre sa
la de spectacol pe 
se lasă captivați de 
ne antrenantă ce ascunde o 
problematică majoră, dar și 
pe cei cu inima bârbată ca
re caută cu orice preț 
pen sul.
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■n slavă bogăția, 
ogoare 

emăiăloare.
ni omenia, 
e România 1

Dumitru NECHII OR

Trebuie ceva să se înlîmple.
Iif fiecare clipă,
Creasta umărului meu se umple 
cu o aripă.
Am turnat lumii întregi 
din soarele inimii mele. 
Trebuia să se întîmple. 
Cum poți 
să nu 
Si toți

or gindi cu sîngele meu.
Marin NEGOITA

E. O. tehnician. Unghiul din 
ire privești viața {-Tristă să

răcie a lumii unde ești* (? ! ?), 
„Ce tristă și goală și fără de cu
vânt e \ iața' ! (? ! ?] aparține 
„poeților* de talia unui Carol 
Scrub, pe care nu-l pomenim 
decît ca exemplu de cum nu se 
scrie. Oare, viața sâ fie așa cum 
v vedeți dv. '• Mai aveți mult de

re-i mărturisești, mai trebuie 
insistai in sensul cîștigului de 
poezie. Ține-ne la curent eu 
încercările tale, eventual treci 
pe la redacție, și nu mai tri
mite scrisori... bicolore !

SECVENȚE
♦ Aflăm de In unu] din cititorii noștri 

responsabila librăriei din noul complex cor 
ciul pctrilcan, Tina SVici, este un factor activ în 
răspîndirca cărții în localitate. Alături dc ea, 
dihizorii voluntari Savina Sm< u (Școala gene
rală nr. I Petrila), Mariana Suvitii (Școala ge
nerală nr. :> Petrila) și Iun Ginți (E. M. Petrila) 
.ni contribuit in anul 1971 la realizarea planului 

difuzare în proporție dc 101 la sută, 
s-a inlîmplat cu cercul filatelic de pe 

•lubul lupcncan dar cu cercul artiștilor 
dramatici amatori, ncmaivorbind dc avatarurile 
cercului literar .Lira"? Sînt întrebări ce nu-și 
găsesc, deocamdată, răspuns. Sperăm că direc
torul clubului. Iov. D. Făiniș, să aducă lumină 
in aceste cazuri. Așteptăm un răspuns ilar, pe 
măsura angajamentelor luate la ultima ședința 
i ii directorii dc cluburi dc la Consiliul Central 
al U.G.S.R., nu in maniera, pe care nc-o face cu
noscută un lupeneau : ..Tot pitiș, pitiș. pitiș 
strecoară Făiniș / Solitarul locatar / Și fara 
cere literar". ♦ .O zi la Casa dc cultură se 
intitulează schimbul de experiență pe carc-1 au 
mîinc directorii așezămintelor dc cultură, bi
bliotecarii salariați și responsabilii culturali ai 
comitetelor sindicale din Valea Jiului, la Casa 
dc cultură Petroșani. Participant ii vor dezbate 
probleme dc metodică și conținut a activităților 
cultural-educative dc masă. Speram ea acest 
schimb de păreri să fie util și să-i putem vedea 
roadele, cu maximă rapiditate Și eficiența, in 
activitatea diurnă a cluburilor și căminelor cul
turale. ♦ Oare, a apărut vreo lege ca toate bi
bliotecile din Valea Jiului să țină duminică dc 
duminică numai dimineți dc basme ? Altceva

citim, olc. levisla bibliotecilor" ?
tai apelăm din cînd in < ind și la ini

țiativă ? 4 Bine Orientat .-.ic repertoriul foi 
mațiilor artistice de |n clubul din Lunca Ru
lam dori maj bogat in acest an ! <■ Răsfoind 
planul orientativ tematic p< perioada I ianua
rie — 30 aprilie alcătuit de Consiliul dc con
ducere al clubului potrilean, remarcăm o seric 
dc cicluri dc simpozioane, expuneri, mc.se ro
tunde ce se anunță deosebit do interesante. 
Sj: ia s i mi 'Amină doar orientative < Mtl- 
NE, LA ORELE 10.3(1. IN SALA I)E LIX I I RA 
A BIBLIOTECII ( \SE1 DE CULTURA DIN 
PETROȘANI, SE ÎNTRUNEȘTE CENACLl I. LI
TERAR. + Vraja rec Halului de poezie româ
nească oferit de Tudor Ghcorghe continuă să 
dăinuie in inimile celor ce-au participat la 
soareaua de poezie de la Casa de cultură din 
Petroșani. Adevărată ciocîrlie a plaiurilor noas
tre, dotat cu nebănuite și uimitoare posibilități 
fizice, cu o voce aidoma aezilor de demult ai 
neamului, Tudor Ghcorghe a transmis unei săli 
,ochi" mesajul înflăcărat al Văcărcscului i 
„...Las vouă moștenire ' Creșterea limbei româ
nești / Și-a patriei cinstire !" Șala a demonstrat 
că .sufletul nu c fîntînă decît la om* < Plin 
de optimism (A văzut omu’ spectacolul forma
ției .Optimiștii"), deși și-a rupt pantalonii, IIie 
Diaconii crede că scaunele 303. 89, 66, 125, 56, 58 
din sala clubului Vulcan vor fi reparate de ma
ximă urgență. Să-i împărtășim optimismul, to
varășe director ?

SECVENȚE SECVENȚE

In peisajul bogat al publicis
ticii din țara noastră .și-a făcut 
apariția o nouă revistă, specia
lizată în problematica sociolo
gică — „Viitorul social", aflată 
sub egida Academiei de Știin
țe Sociale și Politice și a Co
mitetului Național de Sociolo
gie. Revistă cu apariție trimes
trială, „Viitorul social' va sin
tetiza cercetările teoretice și de 

românești de 
de

lucru și în ce privește 
cat ia. ncmaivorbind de 
că de multe ori („La 
„Nostalgic". „Mana') 
câți ideea în favoarea 
’Exersați maj mult și sc

versifi-
faptul 
izvor*.

sacrifi- 
rimeî. 

•himba-

ION ISTRATESCU. Ne pu
tem cunoaște, in orice zi a săp- 
tâminii, dacă treceți pe la re
dacție.

MARIANA I... 
TIL STANESCU. 
noi încercări.

SLRU V., 
sJu. Aștept

Lipn; Mai

ION GOGA DELAJIU. „Ini
mă de miner" surprinde o .-fe
lie’ dc viață autentică, dar maț 
trebuie cizelată după ce vă veți 
hotărî: reportaj sau schiță?
Ați citit-o in cenaclul, al cărui 
membru știu ră sînteți ?

i FOCȘANI
frumoși* împrumută ceva din 
atmosfera nuvelei de la înce
put de veac. Destul dc ambi
guă. ea nu reușeștț să producă 
emoția scontată „Concert de 
dimineață* râmîne un simplu 
exercițiu stilistic. Reținem „Pli
cul* ȘÎ ..năzLur...rc a*.

AF. CAlARAȘL — ZIM
BRU. ..Flori de nufăr" s. ..Ră
dăcini" ne par livrești. -Che
mări tăcute* promite. Reveniți.

VIORICA T. Petroșani. Sen
timentele care te animă sînt 
foarte generoase și-ți fac cinste. 
De ce ții neapărat la formă în 
defavoarea conținutului ? Ori
cum ar fi> la cei an* Pe ca“

DL MITRl NECHIFOR. Pe
trila. Am reținut „Pămint slă
vit*. Rondelul, mai trebuie șle
fuit.

ALEX. MARDARE, Vulcan. 
Ai încă multe, foarte multe de 
făcut. In primul rînd să revezi 
manualul de „Teoria literaturii," 
i dpitoiul despre rimă.

V. T„ LONEA. Sosită tardiv. 
„Unirea* rămîne s-o mai pre
lucrai: și s-o trimiteți din 
timp... la anul. „Muncă de mi
ner" e aproape o proză, și nu 
de bună calitate.

C. SIRBL, LVPENI. Vă mul
țumesc. Poezia, referitoare Ia 
peregrinările cercului literar 
„Lira" și la cauzele acestora 
ni se pare reușită. Ar fi fost 
însă mai bine să n-aveți motiv 
s-o scrieți. Mă voi ține de pro
misiune.

V. BUTULESCU. Reținem ce 
ne-ați adus ultima dată.

I \MB

—

D e b u i a
Binecunoscut cititorilor noștri, datorită ma

terialelor semnate în coloanele ziarului, auto
rul lucrării pe care o publicăm mai jos este 
salariat al minei Petrila. .Drum abătut" 
face parte dintr-un volum dc povestiri — in 
curs de apariție la editura Eminescu — care 
înmănunchează lucrări ce iau în dezbatere 
cu dramatism probleme acute ale zilelor 
noastre: înfruntarea dintre tată și fiu, ingi
neri amîndoi, în problemele care cer ieșirea 
din falsele șabloane, aplicate in producție, 
dc care sc cramponează tatăl (,.O singură 
noapte'), responsabilitatea și pasiunea față 
de meseria aleasă (.Dreptul la vis"), dato
riile familiei față de propriu copii (.Avionul 
de hirlie"), slugărnicia, lăcomia, lașitatea,

\_______

p r o p î a t
parazitismul unor veleitari („Șah mut cu ne
bunii") ș a.m.d. In .Gore", .Calamus", „Legea 
celui tare* autorul abordează alte situații în 
tare dorința firească a eroilor dc a se rea
liza este contrazisă de mentalitățile retro
grade ale uijor. inși ce se complac în con
formism și impostură, Sensurile volumului 
indică o victorie netăgăduită a noului, a 
unei morale socialiste superioară, generoasă, 
umană.

Lucrările Iții Dem. D. Ionașcu au fost bine 
primite dc presa literară obținînd chiar mai 
multe premij la diverse concursuri în anii 
1959 („Gazeta literară"), 1961 (.Luceafărul") 
și 1968 (.Tribună”).

REPAUS
Mișcarea alungată foșnește, 
dureros foșnește, 
ca un suspin, 
de-asupra
Io gura puțului 
și ochiul de lumină 
privește-n josr 
sfios.
Io temerara cale 
acum însingurată...

Pe erele dormind 
în calme orizonturi 
cod mantii de-’noptare 
din umbra ce se-oscunde 
intre galerii 
și-n apa 
prelinsă peste vatră...

Și-n liniști necuprinse, 
in cercul de odihnă, 
stau treaz 
ș-oștept ecoul, 
de ginduri străbătut...

Tăcereo se-odincește, 
in obotojul mut, 
matură și lipită 
cu fruntea peste piatră...

CELA PLOPEANU

„Ștafeta generațiilor" 
mozaic realizat Ia E. 
trila de 
plastic 
Schmidt.

M.
cunoscutul artist 

amator Ladislau

Foto : Ion LIC1U

lilondul !... Suride gîndului poz
naș și apleacă spre el chipul 
ei luminat de ~imbet. Un zîm- 
bet de bucurie a trecut peste 
chipul omului de pe bancă... 
Crezuse...

înșelăciune... Nu... de ce să-l 
înșele ? Nu-l va iubi niciodată, 
l-o spusese de zeci de ori, nu-i 
spusese decît asta... E vina ei 
că blondul nu înțelege ? Că 
primește orice, numai să stea 
cilevu clipe lingă ea ? Blondul
e lingă ea, aproape... dacă și-ar 
pleca puțin capul intr-o parte 
l-ar rezema pe genunchii ei.
Căldura trupului tinăr o anie- 
țește. Întinde încet mina ca un

DEWM ABĂTUT
Zid alb... Cu ochii inlipți 

in el, ca in fața unei porți 
pe care ar fi vrui s-o 

dcsciiidă numai cu gindul, Do
rina stă nemișcată... Undeva, 
netă', ut. a scrlșnit fierul, greoi, 
pe nicovală... Dorina tresare ea 
și cum s-ar fi ghemuit brusc 
'•■fa in ea. Parcă ar fi zgiriat 
in sufletul ei, zătorul (jindului 
ce s-a deschis...

Zid negru... Prin păienje
nișul visării ce se des
tramă. se limpezește chi

pul omului de la care plecase.

Parcă nu și-l mai amintea. Doar 
impresiile confuze pe care i le 
dădea glasul lui pătrunseră din
colo de ea. Gindul lui se lo- 
t ea, aluneca peste al ei cu 
scrișnetul fierului ruginit pe 
nicovală, crispat ca o fîșie as
pră pe o rană. Treacă acum, 
impresia de neputincioasă zvir- 
colire a nevoilor demarează cu 
o cutremurare nevă-ulă sub 
piele... Pe o bancă, la uja hru
bei, blondul iși continuă cin- 
tceul lui de om istovit. „Alături 
de gind" gindeșle ea... ochii 
ii fug spre oglindă... Dorina !...

hoț și-i mingiie vîrful urechii. 
Ar mototoli întreaga pilnie, ar 
face-o ghem și, și-ar lipi buzele 
de ea... dar ea n-are voie. L-ar 
goni de lot... Stringe ochii să-l 
alunge in gind. In gind nu-l 
poate opri, li simte frăminla- 
rea. .4(it, dar ghemuit o făcea 
să se cutremure și să se gin- 
dească la celălalt... O undă ne- 
sfirșită i se urcă in suflet, i se 
recarsă caldă in tot trupul, ii 
umple gura de un 'just amar... 
Dacă s-ar întoarce la el... 1 N-ar

teren ale școlii 
sociologie în etapa actuală 
construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. etapă 
în care conducerea proceselor 
sociale de către partidul comu
nist. dirijarea lor conștientă, 
presupune cu necesitate studie
rea și cunoașterea aprofundată a 
realității. Acesta este și rolul 
cercetătorilor din domeniul ști
ințelor sociale, care sînt che
mați nu numai să constate, să 
descrie și să semnaleze diferi
tele aspecte ale realității socia
le. ci să formuleze propuneri 
și soluții care să poată fi a- 
doptate de factorii de decizie. 
In acest sens, Miron 
stantinescu scrie în 
Iul programatic al
tei : „Științele sociale 
să-și exercite funcționalitatea 
lor practică de la studiile filo
zofice pînă la cele economice, 
dc la sociologie la antropologie, 
toată marea gamă a studiilor 
urmărind să desfășoare o ac
tivitate conjugată în sensul cu
noașterii profunde a societății, 
al descooeririi acțiunii legilor 
și al elaborării programelor de 
activitate. Sociologia trebuie să 
facă o analiză a societății, să 
facă © critică a vieții sociale, 
dar nu se poate limita numai 
la aceasta ; ea trebuie să-și e-

laboreze o prognoză pe 
căreia să se fundamenteze 
gramele de dezvoltare a « 
lății.-

Revista „Viitorul social* îiji 
propune o mai bună reflectare 
și prezentare a vieții sociale 
printr-o mai vi -moașă legătu
ră cu terenul, să elaboreze so
luții, să informeze cititorii a- 
supra mișcării sociologice națio
nale și internaționale.

In numărul inaugural rclin 
atenția studii de înaltă ținută 
științifică, semnate de Manea 
Mânescu („Prognoza dezvoltării 
economice și sociale a Români
ei socialiste*). Valter Roman, 
Constantin Vlad (..Democrație, 
creație și acțiune socială"), va
riate studii de teren (..Fenome
nul migrațional și efectele Iul 
în >atul românesc contempo
ran"), studii de demografie și 
sociologie a artei (teatru, lite
ratură, artă plastică), note de 
lector, recenzii: note de călă
torie. O notă dinamică o are 
rubrica „Paginile cititorilor* ce 
va asigura un contact rodnic 
intre redacție și cititori.

Revistă a Academiei de Ști
ințe Sociale și Politice și a Co
mitetului Național de Sociolo
gie. „Viitorul social" va produ
ce. cu siguranță, o largă gru
pare a tuturor forțelor sociolo
gice din țara noastră. In vara 
acestui an, la București, va a- 
vea loc un important congres 
de știință a viitorului, organi
zat de c-omitetul de specialitate 
român. împreună cu comitetul 
Internal a.nal de Futurologie. 
Specialiștii din țara noastră 
vor putea pregăti lucrări de 
profil pe care ..Viitorul social' 
Ie va publica în paginile sale.

Dor
Adeseori te strig fără s-auzi

( irul stele ard in noaptea de mâtasâ

Se rcazimâ.

Nu găsesc să-ți ies in cal

însemna nimic pentru ea, dar 
nu-l iubește!... In străfulgera
rea gîndului il vedea neințele- 
gind, fericit totuși, in necazu
rile și bucuriile lui. Dorina se 
înfiora, parcă ar fi pus mina pe 
un șarpe. O instinctivă repul
sie Ji^ică o crispează... E cu 
neputință... Blondul plecase... 
Blondul... doar spunea că o iu
bește. Și el vrea să-l iubească, 
și ea... credea că se poate.

D orina are o nouă tresă
rire de revoltă neputin
cioasă in fața absurdu

lui. Se izbește de gindul celui
lalt ca de un zid. Stringe pum
nii să-i sfărime in ei dorința... 
Fruntea i se pare grea, încer
cuită din ce in ce mai sirius...
gindurile ei se prăvălesc repezi 
ca ale unui inecat... El... Blon
dul... cum ar fi putut s-p facă 
din milă . pentru ce ? Celălalt 
n-ar fi injosit-o. Ghemul (jin
dului se opri brusc... omul (blon
dul) de lingă ea a dispărut... 
n-a mai rămas decît celălalt, 
soful, (-rescind nemăsurat, co
pleșitor. Dorina duce mina la 
inimă... se innăbușe. Un gol
imeius se cască in ea... o sjir- 
tecă în adine, ca intr-o imbră-
țișare... Amintirile ei, aminti
rile omului de care iși legase 
viața, se trezesc furtunatic, o 
fac să se ciuline... In gol se 
prăvale a<um un virtej d«- • la- 
|ă intensă de o intensitate ce
nu ar pul-a fi ni' iodată < hcl- 
luiîă. Să mori acum, in umia-

loan ( H1RAȘ 
muncitor tipograf

că .' Să scapi de... Ion e viața... 
Să mori in îmbrățișarea lui. 
Puterea gîndului ii încordează 
ființa intr-o așteptare acrea... 
Deocamdată... Era la ușa casei 
lor. Se bucura doar că-i acolo, 
gindul se întorsese la el, la Ion. 
Trebuie să uite de blonzi... de...

-a întors fulgerător, gata 
să lovească. Gindul de 
ieri a dispărut; i-a rămas 

doar un gust dulceag intre 
dinți, un gust rău, ca după be
ție... Instinctiv iși șterge mine 
pe rochie... parcă i-a umblat 
un melc pe ea. li este știrbă 
de blonzi, de... ii urăște.’ Ah! 
Cum il urăște și se urăște pe 
ea. C‘u o strimbălură de dez
gust. impinge ușa... D.ar ion 
nu-i acolo. 11 are în gind, și-i 
e totuși dor de el... Se cuijrinde 
singură eu brațele... știe unde 
e. Dorințele se ciocnesc, o cris
pează dureros. Să se întindă Iu 
pumnii... să-i audă răsuflarea 
din adine, a lui, să-i simtă a- 
creala transpirației... să și-l a- 
propie ea să uite...

D ortna s-u trimit pe pat ji 
plmge cu capul înfundat 
in perne. Plinge ca de

un nou uu«“put. începe să sc
simtă moale și ușoară... Trup 
și gind se topesc in umbra aș
teptării, imjfăcată d- gind . Ion

'mie să vine., să vină... să
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In »adru| acțiunilor pe tema: 
,1 inert, să ne cunoaștem patria 
MHialistfi' un ernp dc 30 dc 
elevi din anii III si IV, de la
t.Mcul dc cultură generală din 
l'ritani. însoțiți de profesoara 
Viorie» Nuțiu. picată asifcri 
29 ianuarie, intr-o excursie dc 
studii pe ruta : I riiani-Hoțci- 
Srbcs-Sibiu-Valea Oltul tii-Ri ni- 
nitul Vîlcca-Tirgu Jiu. Cu a- 
<csl prilej elevii excursioniști 
«or vizita Muzeul Urmkcnthal. 
Casa memorials .Octavian Go- 
go din comuna Rășinari, Mă
năstirea Coz ia si Turnul Roșu 
de pe Valea Oltului, stațiunile

URMELE
ISTORIEI

Casa 
din 

Tun-

posesorilor de oololurisme z//z///////x///z/////////////^///z////z/z////////4Mf/////z////////z/////z//////z///z//Arr///////z///I
i

.'ălimăncsti și C&ciulata. 
memorial^ . knton I’ann' 
Rimnicul Vilcca. ..Casa 
»lrea“ unde a fost găzduit Gh.
Gheorehiu-Dcj după evadarea 
din laeărul de la Tg. Jiu. Mu
zeul „Nicolae Bălccscu” din co
muna Bălccști și monumentele 
Iui Brincuși «lin orașul Tirgu 
Jiu.

Prin vizitarea acestor obiecti
ve turistice, excursia elevilor 
dio Uricani constituie o verita
bilă lecție de istorie și patrio
tism, care Ie va îmbogăți cu
noștințele și le va crea amin
tiri de neuitat.

dc asigurare cuprinde absolut 
țx? toți posesoni — persoanele 
fizice și juridico — dc autove
hicule eu o capacitate cilindrică

cu autovehicule Intnatrn ulate 

asigurări încheiate in alte țări, 
cu valabilitate pc teritoriul Ro
mâniei, Comparativ cu asigura
rea facultativă, practicată pînă 
unim, noua formă — asigurarea 
pl in efectul legii — vine în spri
jinul și interesul întregii popu
lații a țării Și a deținătorilor 
dc autovehicule. Ea protejează 
victimele accidentelor dc < ircu- 
lațic, asigură repararea preju 
dariilor suferite dc acestea prin 
avarierea sau distrugerea bu
nurilor ori prin vătămarea cor
porală sau decesul unor person- 
nc, fiecare cetățean în cazul ți
nui accident dc circulație — su
ferit din vina lui — beneficiază 
«le despăgubiri din partea ADAS. 
Specificul asigurării prin efectul 
legii a posesorilor dc autoturis
me, autocamioane etc. constă fn 
faptul că ADAS plătește des 
dăunări pentru toate pagubele 
produse altor persoane dc care 
asigurați! se fac vinovați, însă 
nu achită și pagubele suferite dc 
asigurații respectivi la autove
hiculele proprii avariate în ca
drul aceluiași accident.

Deci să reținem că la asigura
rea prin efectul legii ADAS a- 
cordă despăgubiri pentru pre
judiciile de care asigurat ii răs
pund față de terțe persoane pă
gubite prin accidente dc auto
vehicule. dar nu plătește despă
gubiri și pentru pagubele pro- 
duse la propriul autovehicul, 
pentru situațiile în care avariile 
sînt din vina deținătorilor de 
autoturisme ori cînd nu este vi
novată o altă persoană. Pentru 
plătirea dc către ADAS a dau 
nclor din asemenea situații, c- 
xistS în continuare formele de 
asigurări facultative.

Potrivit prevederilor dccretu-

ADAS acordă despăgubiți 
lu ntrii sumele pe caro asigura 
Iul est, obligat să Io plătească 

u titlul dc dcsdflunare și chel 
unciile dc județ atâ sau de arbi
i arc. persoanelor păgubite prin 

vătămare corporală sau deces, 
precum și prin avarierea ori dis

i ugcrca unor bunuri. In cazul 
varierii sau distrugerii bunu 

nlor în unul și același accident. 
ADAS plătește despăgubiri pen 
tru pagube de peste 300 lei și 
oină la 100 000 lei inclusiv, iar 
in cazul vătămării corporale 

iu decesului se acordă despă- 
ubiri pentru întregul preju

diciu. ADAS acordă despăgubiri 
hiar dacă cel care conducea 
«utovchicuJul era o altă persoa
nă decît asiguratul, iar in caz 
de vătămări corporale sau dccc- 
sc, « hiar dacă autorul accidentu
lui de circulație a rămas neiden. 
11 ficat.

Atunci cînd în urma unui ac- 
< ident do circulație au loc vă
tămări corporale ori decesul u- 
nor persoane, se despăgubesc și 
prejudiciile provenite din ncrea- 
lizarea de venituri din pricina 
accidentului, prejudicii suferite 
alît de cel accidentat, cît și dc 
către cei ce se aflau în întreți
nerea acestuia, dacă c) a de»c 
dat.

ADAS recuperează sumele 
acordate dc la conducătorii de

•' fr.M produs in timpul «omite 
in unor mfi <i< țiuni prevăzute de 
dispozițiile legale privind cir- 
mlnțin (i .«• nu șt fn caz de 
contravenții). cînd «tovehlcu- 
lul i fost condus fără «onsim- 
țămîntul asiguratului, &au in ca
zul altor fapte de o deosebită 
gravitate.

Decretul prevede obligația 
p«ntni asigurați să înștiințeze 
in s« ris, în termen de Z4 de ore 
de la prodtn erca ac» identului. 
unitatea ADAS in a cărei i.Ti 
de activitate s-n produs necid» n 
tul și sfl comunice, de îndată, 
pretențiile formulate de .ci 
păgubiți, precum și primirea 
oricăror acte în legătură cu ac
cidentul, aceleiași unități a Ad 
mmislrații'i Asigm .«« ilor «le si n 
ori aceleia In raza căreia își 
• iu domiciliul, reședinț i sau se 
dini.

Prima de asigurare anuală 
ix?ntru asigurarea dc răspun
dere civilă pentru pagubele pro
duse prin accidente de autove
hicule, pentru orice tip și capa
citate dc autovehicul este d< 
175 Ici pentru organizații so<a.i 
liste și dc 350 lei pentru <•» 
tâțem și alte categorii dc asigu
rați, de 40 și respectiv 80 Ici 
pentru motocicluri.

Noua formă de asigurai-»' a 
iwscsorilor dc autoturisme, a tu
turor autovehiculelor, intră in 
vigoare la 26 februarie 1972 
și va Contribui în mod nemij
locit la protejarea alît a 
victimelor accidentelor dc cir
culație și repararea prejudi
ciilor suferite dc acestea, cit și 
a intereselor materiale ale 
deținătorilor dc autovehicule.

I \I XI MENIT

1866 — S-n născut scriito
rul francez I{ornam Rolland 
(m. 30.Xn.l914). I860 — S-a 
născut scriitorul rus A. 1’. 
t’chov (m. 1904) 1972 — Se 
deschid lucrările Dietei japo
neze, discursul premierului 
Sato.

mergem /

> TEATRUL DE STAT 
.VALEA JIULUI**. Ua ora 
16, în sala sediului din Pe
troșani, spectacol cu piesa 
... Ivscu** de Tudor Mlișatcscu.

♦ 1 \s.\ DE CI l Ti R \ 
PETROȘANI. Un ora 18 - 
Dezbatere cu tema : „Influ
ența aprovizionării ritmice a 
locurilor de muncă eu ma
terii prime și materiale pen
tru utilizarea rațională a fon
dului de timp**. La ora 19, 
în sala mare — Baloane, ba
loane — program prezentat 
de brigada artistică de a- 
gitație. La ora 20 — Intilnire 
a părinților elevilor cu pro
fesorii de la Școala generală 
nr. 5.

FIILME
PETROȘANI — 

bric : Nil Ic inloar 
blica: Sunetul nu 
rule J - 11; I.ONE \ 
iembric : Slujni' .i; 
Trandafiri roșu p. 
grli«a; VULCAN. 
Iul. senile 1—1 
SA . O floare 
nan. seriile I-

( ultural : 
BARBATENI : 
i adere, seriile 
CÂNI : Șleau

II: ANINO.V 
Si doi grâdi- 
-II; LUPENI 

Romanticii: 
Unghiul de 
I—II: URI 

ua fără nume.

SI’ECT VOI.
DE ESTRADA

Programul q

DE LA C.E.C.

21,50

2230

23,00

T«’1c-en» i< loi>«*dia.
Film serial : „Invada
torii'* (XI).
Trle-divcrtisincnt. Dic
ționar muzical-distrac- 
lîv — litera S 
Telejurnalul dc noapte. 
Sport.
Seară de romanțe.
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După ce DUMITRELEA DU
MITRU din Livezeni a „tras" 
200 grame de rachiu s-a urcat 
pe motocicletă 
plece la oraș, 
i s-a urcat la 
cit, in loc să 
unde-și pusese 
merit... in autocamionul cu nr. 
31 HD 2760. Autocamionul, ca
re circula reglementar, nu a 
pătit nimic, pe cînd D. D. S-A 
ALES CU 2 000 "
Și cu 
parcă 
...Io p

cu gindul să 
Dar și rochiul 
cap. astfel in- 

ajungâ acolo 
in gind, o ni-

LEI AMENDĂ 
fracturat. De 

fi urcat
un picior 

rochiul i s-ai 
cîor și nu l«

Dacă o fost pus să importă, 
BUDUREA MIHAIL din Petrila 
s-o gîndit să-și facă și lui por
te, așa cum spune zicolo. A- 
vind sarcina, in calitate de 
conducător auto la I.G.L., să 
ridice de Io depozitul central 
diverse moteriole pe care să 
le distribuie apoi la diferite 
puncte de lucru, o reușit, prin 
manopere frauduloase, să ridi
ce de două ori, cu oceleași octe 
o onumitâ contitote de țiglă. 
Cea de o doua .cotă", urma 
să io direcția locuinței 
Dor, a luat el direcția închiso
rii unde vo sta TIMP DE 8 
LUNI.

lo cap...

sale.

Cum se aflau 
cooperației, PETRE LUCIA, șe
fa de secție la legătoria de

in domeniul

cărți a cooperativei „Unirea" 
Petroșoni, s-o gîndit că n-ar 
fi rău să-și găsească un aso
ciat cu care să... coopereze. 
Și l-o găsit pe VOINA ION, 
care, pentru 300 de lei a ac
ceptat să fie pontat fictiv. In
teresul ero ca P. L. să „fure 
ochii" vigilenței și astfel să nu 
se vadă nici salariul pe care-l 
primeo și nici impozitul pe ca
re trebuia să-l deo. Dor, s-a 
văzut. Si. au văzut și cei doi ; 
P. L. 8 LUNI ÎNCHISOARE Șl 
V. I. 6 LUNI. S-a mai modifi
cat cevo pină la urmă, dar de 
rămos tot a rămas.

★
Tot la cooperctiva de mai 

sus o lucrat si BELEI VALERIU, 
din Petroșoni. In colitate de in
stalator opă-canal, avea sarcina 
să execute diferite lucrări, să 
încaseze banii cuveniți și să de
pună apoi banii Io cossă. l a un 
moment dat, s-a gîndit să re
nunțe Io ultima parte a opera
țiunii. Fapt pentru care, atunci 
cind o încasat 2 500 lei de la 
D, A. nu i-a mai depus la cas- 
să (era prea complicat) ci i-a 
depus in propriul buzunar (era 
mai simplu), 
trai... Io 
XACT 10

Numai că o in- 
opă șî o să stea E- 
LUNI.

★
ION, din Cimpu lui 
fost angojat ca ges- 
mogazinul nr. 42, din 
locolitcte. Și a trăit 

foarte bine 
s-a făcut un inventar. 

Atunci s-a văzut că traiul său 
bun, nu era chior fără chel
tuieli. ii lipseau 19 060 lei din 
gestiune. Și, pentru ca să nu 
mai fie in dificil, i s-a dat 
(pentru compensore) UN AN 
SI ȘASE LUNI ÎNCHISOARE.

VULPE
Neog, a 
tionar la 
oceostă 
foarte liniștit și 
pinâ i

Posibilități certe de finalizare
(Urmare din pag. 1) 

organizarea muncii pe șantier 
cred că e bine să amintim des
pre extinderea acordului global 
mixt, o nouă formă a acordu
lui global, in care se cuprind 
ți persoanele ce deservesc uti
lajele închiriate. Deocamdată, 
41 la sută din valoarea lucră
rilor noastre se execută în a- 
cord global (lotul de cariere și 
lotul de regularizare).

— Anul 1972, pare-sc, este cel 
mai dificil pentru dv. Poate fi 
numit un an hotărî tor, în care 
marea majoritate a- lucrărilor 
trebuie finalizate ?...

— Da, și avem posibilități 
certe de a finaliza principalele 
obiective chiar înainte dc ter
men. Ne angajăm să ducem la 
bun sfîrșit misiunea noastră in 
care am fost în fiecare an spri
jiniți și îndrumați de organele 
locale de partid și de stat. Deși 
planul pe acest an a crescut cu 
7 la sută față de 1971, rez.ol- 
vind neajunsurile de care vor
beam, am convingerea că ni
velul realizărilor noastre va 
putea atinge cel puțin cota bi
lanțului întocmit, cu citcva săp- 
tăinini in urmă, pe primul an 
al cincinalului.

Să acordăm sprijin constituirii 
Fondului de Solidaritate Internațională

(Urmare din pag. I) 

plostie vo orgonizo, in luna 
mortie, o expoziție cu vinzaie a 
obiectelor confecționate de acest 
colectiv ; consiliul municipal pen- 
tiu educație fizică și sport îm
preuna cu clubul Jiul va organi
za, la Începutul lunii martie, un 
meci de fotbal intre echipa divi
zionară A Jiul și o selecționată a 
Voii Jiului.

Se va duce o largă muncă 
politică de masă de către orga
nizațiile componente ole F.U.S. 
pentru ca și intreprinderile, in
stituțiile, cetățenii să focă dona
ții în bani, moteriole, obiecte ca
re să fie valorificate, ior sumele 
să fie depuse in contul de soli
daritate internațională.

In afora acțiunilor moi sus e- 
numerate, in oceste zile vo în
cepe acțiunea de difuzore o tim
brelor. In acest sens, au fost 
distribuite comitetelor sindicate
lor din întreprinderile și institu
țiile din municipiul nostru tim
brele respective pentru o fi puse 
in vinzore. La licee, școli profe

sionale și în rindurile studenților 
de Ic I.M.P. timbrele vor fi difu
zate de către organizațiile U.T.C. 
si osociațio studenților, iar în car
tiere de către comitetele de fe
mei.

Sumele care vor rezulta otit 
din acțiunile cultural-ortistice și 
sportive, donațiile făcute de între
prinderi și instituții, și cetățeni, 
cit și din vinzarea timbrelor, co
cardelor șl insignele vor fi depu
se Io sucursala Băncii Naționale 
din Petroșani, Io contul 45, des
chis in acest scop.

Activitatea desfășurotă de con- 
iiliile locale ale Frontului Unită
ții Socialiste prin organizațiile 
sole componente pentru a se 
oduce o contribuție cit moi more 
Io Fondul de Solidaritate Inter
națională, trebuie să aibă la bo- 
ză o susținută muncă politică 
de mosă in rindul salorioților, a 
tuturor cetățenilor, ințelegind că 
prin contribuția lor benevolă iși 
exprimă sentimentele de solidori- 
tote internoționolistă, atoșomen- 
tul lor octiv loță de politica 
partidului și stolului nostru.

PROGRAMUL I 6.00 Mu 
zică și actualități; 7,00 Ra 
«hojinn.il: 8..J0 l^i microfon, 
melodia preferată; 9,00 Du 
Ictin de știri; 9,30 Miorița; 
10,00 Buletin dc știri; 10,30 
Emisiune muzicală dc la 
Moscova: ll.oo Buletin dc 
știri; 11,1.» Atențiune șoferi, 
atențiune pietoni ': 12,00 Dis 
< ui in foileton; 12,30 Intîl 
mic cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal: 13,30 Radiorc 
«ording; 15,00 Buletin de 
ini; 16,00 Radiojurnal: 17,00 

Silință, tehnică, fantezie; 
17,10 Cînlece de nuntă și jo
curi populare; 18.00 Orele 
serii; 20,05 Zece melodii pre 
ferate; 20,45 La hanul melo
diilor; 21,30 Revista șlagăre 
lor, 22,00 Radiojurnal; 22^0 
Expres melodii; 24,00 Buletin 
de știri; 0.03—6,00 Estrada 
nocturnă.

Filiala CMC. Petroșani 
primește opțiuni dm paif'.i 
cumpărătorilor Înscriși la 
autoturisme „Moskvici" «arc 
dores»- să primească, in locul 
acestora, autoturisme „Dacia- 
J 300* Diferența dc preț se 
va acoperi < u depuneri fără 
vechime.

Teatrul «lc stat dc es
tradă din Deva prezintă 
marți, 1 februarie, nu
mai la ora 24), in sala 
marc a Casei de «ullură 
«lin Petroșani, spectaco
lul dc varietăți intitulat 

DE VA VENI I.A TI
NI C1NTUL*1. La rea
lizarea și prezentarea 
spectacolului iși dau 
concursul soliștii vocali 
Puiu Faur, Cornel Nc- 
grcscu, Cornel Sava, 
Marinela Mathuszcwski 
și Ileana Zanchc, for
mația «Ic balet alcătuită 
din Ely și Ticâ Han ca 
și Mona Faur, Angelica 
lordache, Francisca Lu
ka și Claudia Ghcrghi- 
nescu, sextetul instru
mental „Galaxia". Mo
mentele vesele sînt pre
zentate de Mihai Istrate, 
\drian Nicolae si Ileana 

Zanche.
Direcția de scenă și 

direcția muzicală ale 
spectacolului sini sem
nate de Dumitru Ciho- 
daru și Ștefan Răduț, 
coregrafia și scenogra
fia «le T. Burducca, D. 
Ilanea, respectiv. Paul 
Salzbcrger, iar conduce
rea muzicală aparține 
lui George Etici.

LOTO
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Ieri, temperatura maximă 
a aerului a fost de plus 5 
grade la Petroșani și plus 1 
grad la Paring. Minimele au 
fost dc minus 4 grade la Pe
troșani și minus 6 grade la 
Paring.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 28 cm.

Pentru următoarele 24 dc 
orc: Vreme închisă cu cer 
variabil. Vînt potrivit din 
sectorul sudic.

S1MBATA 29 IANUARIE
16,30

< CLUBURI. Petrila. I.a 
ora 17 — Scară distractiv- 
cducativă pentru salariații 
sectorului I al E. M. Petrila. 
Lonca. La ora 18, Ziua secto
rului... dedicată colectivului

Emisiune in limba ger
mană.
Ritm, tinerețe, dans. 
Efigii lirice.
Publicitate.
1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară. 
Săptămina internațio
nală.

Mina Lonca. Venind spre șut.
Foto : I. LEONARD

MICA PUBLICITATE
FAMILIA Ispas Zamfir și 

Victoria, pensionari, caută o 
femeie în vîrslă de 18—50 
dc ani, de încredere (poate 
avea și serviciu) care să-i în
grijească. Cei interesați se 
pot adresa direct familiei, 
prin corespondență sau ver

bal, la adresa sir. Luminii 
nr. 15/3 — Petri la.

★
PIERDUT cizmă damă 

(stingă) culoare neagră nr. 
38. Cine o găsește este rugat 
să anunțe Complexul de de
servire nr. 2 Petroșani.

organizează
concurs pentru ocuparea a

DOUĂ POSTURI ADJUNCT ȘEF SECTOR

Concursul va avea loc în ziua de 4 februarie 
1972, ora 10, la sediul exploatării din Vulcan, 
strada Crividia nr. 52.

Condițiile de angajare pentru ocuparea pos
turilor sînt cele prevăzute de Legea nr. 12/1971.

Salarizarea se va face conform H.C.M. 
914/1968.

Informații suplimentare se pot obține zilnic 
între orele 6—14 de la biroul personal al ex
ploatării.

Combinatul de materiale 
de construcții Tg. Jiu

ANGAJEAZĂ:
♦ ingineri mecanici și energetici pentru func

țiile de ingineri principali și șef serviciu
șef stație C.F.R. cu pregătirea corespun

zătoare
♦ lăcătuși mecanici
Salarizarea conform IiC.M. 914'1968.
Informații la telefon 2882, 2883 interior 227 

și 212.

0 metodă eficace de prevenire a silicozei
In (impui perforării găurilor de mină se formează praf 

«are se răsp. dește in atmosfera de la locul de muncă. Acest 
praf este in «antitate foarte mare in cazul perforatului pneu
matic și periculos in lucrările < •»• se execută in roci care con
țin bioxid de siliciu. Praful inhalat de către muncitori pro
duce îmbolnăvirea profesională numită silicoză. Pentru com

baterea lui se iau o scrie de măsuri pe linie tehnică : protec
ția individuală cu mască, captarea uscată a prafului și cap
tarea pe calc umedă, ( ea mai eficientă măsură este injec
tarea apei in fundul găurii de mină, captind prutul chiar la 
locul de formare.

ȘANTIERUL 71 CONSLRUCȚII 
CM FERATE PETROȘANI>

cu sediul în str. Gării nr. 2, telefon 1358

angajează :
1 (un) contabil principal
1 (un) șef depozit materiale
2 (doi) magazineri
2 (doi) primitori-distribuitori materiale
1 (un) gospodar principal
— zidari
— dulgheri
— tîmplari
— mecanici auto
— electricieni auto
— mineri suprafață
— mineri tuneliști
— geamgii
— muncitori necalificați, absolvenți a cel pu

țin 7 clase, pentru calificare în diferite meserii.
Salarizarea conform H.C.M. 914/1968.
Se acordă indemnizație de șantier celor ne

localnici.
Pe defileul Jiului se acordă 5 la sută spor la 

salariu.
— Se acordă permise gratuite de călătorie pe

C.F.R. pentru titulari și membrii familiei.
Se acordă la 45 de zile permisii legale pentru 

vizitarea familiei pentru nelocalnici.
Se asigură cazare în dormitoare comune.
Se asigură masa la cantină contra cost.
Personalul T.A. trebuie să îndeplinească con

dițiile prevăzute de Legea 22/1969.
Cei interesați se pot adresa la sediul șantie

rului, resortul personal și organizarea muncii.

hojinn.il
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Consiliul de Securitate

lucrftnlor Con- 
euvtntul preșe

dintele Maurilanici, Moktar 
Ould Duddah, In numele Orga
nizației Unității Africane, în 
calitatea sg dc președinte în 
exercițiu al organizației. El a 
Cerut membrilor Consiliului dc 
Securitate să uzeze dc influ
ența lor pentru transpunerea în 
viață a rezoluțiilor ~ 
asupra decolonizării

Consiliului 
și u elimi

nării discriminării rasiale din 
sudul Africii. Ould Daddah a 
propus formarea unei comisii 
alcătuite, în principal, din mem
brii permanenti ai Consiliului 
dc Securitate, care să-și asume 
sarcina administrării Namibiei. 
El a cerut Consiliului dc Secu
ritate să declare nul acordul 
anglo-rhodesian, să sc întreprin
dă acțiuni urgente pentru n de
termina Portugalia să acorde li
bertate coloniilor sale din Afri
ca și pentru a constrînge Africa 
’de Sud să pună capăt politicii 
sale de apartheid.

Președintele Consiliului de 
Securitate. Omar Arteh Ghalib, 
ministrul afacerilor externe al 
Somaliei, a subliniat că rasismul

-amiază au 
mai luat cuvîntul reprezentan
tul permanent al Egiptului la 
O.N.U . ministrul afacerilor ex
terne al Zambici, președintele 
Subcomitetului O.N.U. pentru 
Namibia și președintele Comite
tului O.N.U. pentru politica dc 
apartheid, n guvernului R. 
Africane,

Un grup dc 10 țări africane 
s-au constituit într-un Comi
tet dc legătură, caro va întocmi 
citeva rezoluții ce vor fi pre
zentate consiliului. Comitetul 
este compus din trei membri 
nepermanenți ai Consiliului — 
Somalia, Sudan, și Guineea — 
plus Egipt, Eti<(pin .Senegal. 
Tanzania. Zambia. Congo și Re-

s.

publica Zair .
Lucrările sesiunii Consiliului 

de Securitate vor fi reluate 
sîmbătă dimineața.

—♦
Noul guvern

belgian 
a obtinut votul

de încredere
BRUXELLES 28 (Agerpres). 

— In încheierea unor dezba- 
teri-fluviu. dar lipsite de sur
priză, Camera reprezentanților 
a Belgiei o acordat, vineri di
mineața. la ora 4,25, ora lo
cală. votul de încredere noului 
guvern de coaliție condus de 
Gaston Eyskens. In favoarea 
guvernului au votat partidele 
coaliției — social-creștin și so
cialist — (124 de sufragii), 
deputat: au votat contra, ia 
s-ati obținut de la vot.
vProgramul noii echipe minis
teriale. formate săptămîna tre
cută, a fost prezentat marți, de 
premierul Eyskens, celor două 
camere ale parlamentului. De
clarația guvernului este axată 
pe relansarea economiei, precum 
și pe descentralizarea și instau
rarea unui control îmbunătățit 
al puterilor publice asupra ac
tivității economice. La dezba
teri au participat 65 de depu- 
tați-

Deși reprezentanții celor do
uă partide de coaliție și-au 
dat acordul asupra declarației- 
program. observatorii politici 
din Bruxelles apreciază că atit 
social-creștinii, cit și socialiștii 
manifestă în continuare o oare
care neîncredere in colaborarea 
lor. neîncredere ce a dus. în lu
na octombrie 1971, la dizolva
rea Parlamentului și la menți
nerea. timp de două luni, a cri
zei de guvern.

In Senat, declarația guverna
mentală va fi dezbătută săptă- 
mîna viitoare.

Consfătuirea activului
comuniștilor
SANTIAGO DE CHILE 28 

(Agerpres). — La Santiago dc 
Chile se desfășoară lucrările 
unei consfătuiri a activului 
lărgit al comuniștilor — ropro- 
zentanți ai conducerii organiza
țiilor sindicale din Chile. In 
cuvîntarea rostită cu acest pri
lej, Victor Diaz, secretar gene
ral adjunct al C.C. al P.C. din 
Chile, a făcut o analiză a si
tuației politice din țară, a vor
bit despre sarcinile care stau 
în fața mișcării sindicale și a 
subliniat răspunderea care re
vine membrilor partidului co
munist Vorbitorul a evidențiat.

O declarație a purtătorului
de cuvînt al M. A. E

al R. P Chineze

asemenea, necesitatea unirii 
forțelor pentru a da 
cuvenită

PEKIN 28 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă a difuzat 
declarația dată publicității de 
purtătorul de cuvînt al Minis
terului .Afacerilor Externe al 
R.P. Chineze. în legătură cu im
plicarea forțelor armate tailan
deze în conflictul militar din 
Cambodgia. Declarația exprimă 
sprijinul ferm al guvernului și 
poporului R. P. Chineze față 
de declarația ministrului in
formațiilor și propagandei al 
Guvernului Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei,

care autoritățile tailandeze sînt 
condamnate pentru cîrdășia lor 
cu regimul marionetă de la 
Pnom Penh și cu planurile a- 
ccstuia de extindere a războiu
lui dc agresiune împotriva po
porului cambodgian. In încheie
rea declarației, se reafirmă ho- 
tărîrea poporului chinez de a 
sprijini pînă la victoria finală 
lupta dreaptă a popoarelor 
cambodgian, vietnamez și lao
țian împotriva agresiunii S.U.A. 
și pentru salvarea națională.

de
tuturor 
riposta cuvenită încercărilor 
reacțiunii dc a zădărnici reali
zarea transformărilor soclal-c- 
conomice în curs de desfășura
re în țară. El a relevat, în le
gătură cu aceasta, marea în
semnătate a campaniei ce sc 
desfășoară în întreaga țară pen
tru sporirea producției și a pro
ductivității muncii. Victor Diaz 
a vorbit, de asemenea, despre 
însemnătatea participării repre
zentanților muncitorilor atît la 
conducerea întreprinderilor, cît 
și a întregii economii naționa
le. Guvernul Unității Popțilare 
— a relevat el — va acorda și 
în viitor o atenție deosebită a- 
cestei probleme.

ce

< Intr-un interviu acordat 
ziarului „Land Og Folk", pre
ședintele Consiliului industrial 
al Danemarcei, Arndt Jensen, 
s-a pronunțat pentru extinde
rea comerțului cu țările socia
liste. Comerțul internațional, a 
spus el. este cel mai bun mijloc 
de apropiere a țărilor cu orin- 
duiri sociale diferite.

@ Personalul medical al, ae
roportului internațional Leonar
do da Vinci din Roma a decla
rat o grevă de trei zile, reven- 
dicînd îmbunătățirea condiții
lor de muncă. Au încetat, de 
asemenea, lucrul 1 000 de ca
dre medicale din Catania.

Sesiunea Prezidiului
Consiliului Mondial

al Păcii
HELSINKI 28 (Agerpres). — 

La Helsinki s-a deschis, vineri, 
sesiunea Prezidiului Consiliului 
Mondial ol Păcii, la cure par
ticipă delegații din peste 50 de 
țări. Din România iau parte 
prof. Tudor lonescu, membru 
al Prezidiului Consiliului Mon
dial al Păcii, președintele Co
mitetului Național pentru \- 
părarca Păcii și Sanda Rangheț, 
membru al Consiliului Mondial 
a! Păcii, secretar a] Comitetu
lui.

Pe ordinea de zi figurează 
probleme cn evoluția interna
țională după Sesiunea Consiliu
lui Mondial al Păcii, care a a- 
vut loc anul trecut, la Buda
pesta. necesitatea unei noi o- 
fensive unite împotriva forțelor

imperiallste, pentru pacea 
securitatea șl independența po
poarelor. și programul dc ac
țiuni pe anul în curs.

Vor fi discutate, de useme- 
nca, probleme ale securității 
europene, ale luptei popoarelor 
din Indochina împotriva ngie- 
siunii americane, probleme ulc 
Orientului Apropiat și nițele.

♦-----

Turneul
președintelui
Pakistanului

© întreprinderea sovietică 
dc comerț exterior „Tchmașim- 
port’* a semnat cu o firmă vest- 
germană un contract de achi
ziționare, în anii 1972—1974, a 
unor instalații complexe pentru 
o fabrică de polietilenă, rela
tează agenția T.A.S.S. Produc
ția acestei fabrici — țevi din 
masă plastică, pelicule și altele

• In raportul său anual a- 
supra evoluției producției, fir
ma constructoare de automobi
le vest-germană Audi-Nsu, o 
filială a cunoscutei companii 
Volkswagen, a anunțat că re
zultatele obținute în 1971 au 
fost inferioare previziunilor. 
Datele preliminare stabileau o 
cifră de afaceri de 2160 mili-

ve împotriva conducătorilor 
grevei și a procedat la conce
dierea liderilor sindicatului 
muncitorilor de pe plantațiile 
de banane.

pe scurt-
© O grevă a corpului tehnic 

a obligat Compania Canadiană 
de radiodifuziune (C.B.C.) să-și 
închidă miercuri 
stațiile sale. Cei 2 110 tehnici
eni și operatori ai 
au hotărit să declanșeze o gre
vă prin care să-și sprijine re
vendicările privind îmbunătăți
rea remunerării, în raport cu 
creșterea costului vieții.

cinci dintre

companiei

® Organizațiile sindicalo din 
centrele siderurgice italiene 
Tarentum și Novi Ligure au a- 
nunțat mai multe greve de pro
test față de decesul a doi mun
citori ca urmare a insuficienței 
măsurilor de securitate a mun-

PACEA $1 SECURITATEA
Examinind problemele actua

le ale păcii, securității și cola
borării in Europa și ale pre
gătirii Conferinței gencrat-euro- 
pene. Consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, desfășurată la Praga, 
a adoptat un document oglin
dind pregnant preocuparea și 
eforturile consecvente ale țări
lor socialiste dc a promova pa
cea și colaborarea pe continen
tul european și in lume.

Astăzi pe continentul 
pean, se afirmă cu tot mai mul
tă forță aspirația forțelor pro
gresiste, a celor mai largi 
cercuri ale opiniei publice, a 
guvernelor și personalităților 
publice din diverse țări spre 
adoptarea unor măsuri practi
ce, multilaterale, in domeniul 
securității europene, pentru sta
tornicirea pe baze trainice a 
păcii și colaborării in Europa.

In numeroase rinduri in ul
timii ani — incepind cu propu
nerile formulate încă din 1966. 
in Declarația dc la București, 
— statele socialiste au evocat 
necesitatea imperioasă a întro
nării unui sistem 
în Europa și au 
consecvent, pe 
Este, de aceea, 
activității țărilor 
care se adaugă aportul conco
mitent al altor state europene 
iubitoare de pace, că in pre
zent ideea securității și, in mod 
concret, problema convocării 
unei conferințe general-europc- 
ne și-a găsit un asemenea drum, 
incit întrunesc o adeziune din 
cele mai largi, astfel incit in 
momentul de față, nimeni nu 
poate să se mai pronunțe în

eiyo-

de securitate 
militat activ, 
acest tărîm. 
un merit al 
socialiste, la

mod deschis împotriva acestor 
deziderate.

Participanții la Consfătuirea 
de la Praga, apreciază, pe ba
za analizei vieții politice a con
tinentului, evoluția pozitivă din 
ultimul timp a procesului com
plex al promovării securității, 
destinderii și cooperării euro
pene. Calendarul politic euro
pean consemnează astăzi o sus
ținuta activitate de contacte. în- 
tîlniri și schimburi dc vizite 
la diverse niveluri, multiplica
rea legăturilor pe cele mai di
ferite planuri intre statele con
tinentului, fără deosebire de o- 
rinduire social-economică.

Angajată din plin in acest 
proces, România socialistă s-a 
afirmat și se afirmă in mod 
constant ca un factor dinamic, 
activ, ca un militant neobosit 
pe plan practic, in relațiile in
ternaționale. Țara noastră își 
aduce o contribuție de substan
ță in acest sens, materializată 
in numeroase contacte la cel 
mai înalt nivel și la alte ni
veluri, cu factori de răspundere 
din diferite state europene, in
tre care Franța, Italia. Austria, 
Finlanda, R. F. a Germaniei. 
Prin aceasta, România înțelege 
să-și aducă aportul său pro
priu Ia realizarea premiselor 
edificării securității europene, 
la promovarea acelor principii 
a căror statuare și respectare 
constituie condiția sine qua non 
a existenței unei atmosfere de 
securitate și colaborare.

Documentul adoptat Ia con
sfătuirea de la Praga consom- 
nează, 
pozitive 
nătățirii 
european începutul

tratatelor dintre Uniunea Sovie
tică și Republica Federală a 
Germaniei, dintre Republica 
Populară Polonă și Republica 
Federală a Germaniei, acordul 
cvadripartit în problemele Ber
linului occidental, precum și a- 
cordurile dintre guvernele Re
publicii Democrate Germane și 
Republicii Federale a Germa-

ca importante 
in direcția 

climatului

actc 
îmbu- 
politic 

ratificării

nici și dintre guvernul R.D.G. 
și Senatul Berlinului occiden
tal. Salutind perspectiva unor 
noi mutații pozitive in Europa, 
se impune militarea, in con
text, pentru intrarea in vigoare 
a tratatelor, pentru noi progre
se în direcția recunoașterii in
ternaționale a R.D.G. și rezol
varea primirii celor două state 
germane in O.N.U., pentru rea
lizarea unei înțelegeri între gu
vernele R. S. Cehoslovace și 
R. F. a Germaniei în problema 
recunoașterii acordului dc la 
MUnchen drept nevalabil de la 
început.

Țară socialistă și țară euro
peană, România desfășoară o 
activitate intensă și construc
tivă in scopul însănătoșirii cli
matului politic pe continent, al 
intensificării procesului dc des
tindere favorabil dezvoltării u-

L Redacția si administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr, 90, telefon i 1662

— vor fi utilizate în agricultu
ră și în industria bunurilor de 
consum. Instalațiile achizițio
nate din R.F.G. vor fi plătite 
de partea sovietică în produ
sele noii întreprinderi.

® Banca Braziliei a anunțat 
o nouă devalorizare, cu înce
pere de vineri, a monedei na
ționale — cruzeiro. Comunica
tul oficial precizează că un do
lar S.U.A. va fi schimbat pen
tru 5,750 — 5,785 cruzeiros, fa
ță de paritatea anterioară de 
5,G00—5,635 cruzeiros.

© Balanța de plăți a Italiei 
a înregistrat, în noiembrie 1971, 
un deficit de 24.91 milioa
ne dolari, informează agenția 
A.N.S.A., citind statisticile pu
blicate joi la Roma.

Cane mărci vest-germane, față 
de 2 080 milioane în 1970. Eva
luată în unități, producția tre
buia să atingă 316 539 vehicu
le, din care s-au realizat 
282 000. Cit privește exportul, 
firma a plasat 139 800 unități, 
în timp ce în 1970 exportase 
147 278 automobile.

© Prețul 
la Londra 
46,75 dolari 
primă convingerea că această 
evoluție a cursului metalului 
galben nu va intirzia să se tra
ducă in noi presiuni asupra do
larului. Prețul oficial al auru
lui 
cel 
de 
lor

aurului a atins 
nivelul record 

uncia. Experții

este dc 35 dolari uncia, iar 
propus in cadrul reuniunii 
la Washington a miniștri- 
de finanțe din țările mem

bre ale „Clubului < 
de 38 dolari uncia.

celor zece",

@ Muncitorii costaricani ca- 
• re lucrează pe plantațiile de 

banane aparținînd companiei 
americane ..United Fruits" au 
declarat grevă generală împo
triva măsurilor arbitrare adop
tate de administrația compani
ei. După recentele acțiuni gre
viste, încheiate cu victoria 
muncitorilor, administrația com
paniei nord-americane a declan
șat o serie de acțiuni represi-

® Vineri au fost reluate la 
Roma convorbirile dintre pri
mul ministru al Maltei, Dom 
Minloff, și ministrul apărării al 
Marii Britanii, lordul Carring
ton, in problema bazelor mili
tare britanice din Malta. Mi
nistrul dc externe al Italiei, 
Aldo Moro, i-a primit succesiv 
pe cei doi oameni de stat, care 
au avut apoi o întrevedere ; con
vorbirile au continuat dupâ-a- 
miază în prezența ministrului 
dc externe italian.

CAIRO 2^1 (Agerpres). — Co
municatul comun difuzat la Ca
iro. în urma convorbirilor din
tre președintele Pakistanului, 
Zulfikar Aii Bhutto, și preșe
dintele Republicii Arabe Egipt, 
Anwar Sadat, subliniază acor
dul celor doi șefi de slat asu
pra necesității punerii în apli
care a rezoluțiilor adoptate în 
decembrie 1971 de Adunarea 
Generală a O.N.U. ș| de Consi
liul de Securitate asupra con
flictului indo-pakislanez. Pre
ședintele Bhutto- a expus pre
ședintelui Sadat evoluția situa
ției din regiune după conflic
tul indo-pakistanez și a eviden
țiat faptul că poporul pakista
nez trebuie să aibă posibilita
tea să-șî decidă soarta, fără 
nici un amestec din afară. Pre
ședintele Sadat, se arată in co
municat. și-a exprimat înțele
gerea deplină față de probleme
le expuse de președintele Bhu
tto și încrederea în depășirea 
dificultăților care confruntă Pa
kistanul. Cei doi președinți, 
precizează comunicatul, au ho- 
tărît să-și concentreze acțiuni
le ori de cîte ori împrejurările 
o vor cere.

Președintele Pakistanului a 
părăsit apoi capitala egiptea
nă. s'»sind la Damasc. El a con
ferit joi noaptea la Damasc — 
unde a sosit în continuarea 
turneului pe care îl întreprin
de înlr-o scrie de state din nor
dul Africii ș* Orientul Aprop;-1 
at — cu președintele Siriei, 
generalul Hafez Assad.

Șomajul în S. U. A.
WASHINGTON 28. — Cores

pondentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite : Intr-un arti
col publicat în „New York 
Times'1 de William Proxmire, 
președintele Comitetului senato
rial unit pentru problemele e- 
conomice, se analizează situa
ția actuală a șomajului și re
percusiunile pe care le are a- 
supra milioanelor dc oameni a- 
runcați în afara frontului mun
cii.

„Anul 1971 a început și s-a 
sfîrșit cu aceeași rată a șoma
jului — 6 la sută. Va fi 1972 
un an mai bun ? Cea mai ma-

re parte a sporului producției 
industriale va fi realizată prin 
creșterea productivității celor a- 
flați in cîmpul muncii iar șo
majul se va menține la sfîrși
tul anului 1972 la același ni
vel la care sc află astăzi".

Senatorul critică părerea u- 
nor economiști ai Administra
ției potrivit căreia „o rată dc 
5 la sută a șomajului ar fi 
acceptabilă" in 1972, arătînd că 
„o asemenea judecată este pe 
cît de ilogică, pe atît de inu
mană", întrucît acești 5 la sută 
reprezintă 4,5 milioane de oa
meni fără slujbe. Rata șoma-

nei colaborări fructuoase intre 
toate popoarele europene. Dind 
expresie concentrată poziției 
României socialiste in această 
problemă, tovarășul Nicolae 
Ccaușcscu spunea : „Apreciez că 
au fost create premisele pentru 
a se trece la pregătirea concre
tă a unei conferințe general- 
europenc la care să participe 
toate statele dc Pe continent. O 
astfel de conferință trebuie să 
ducă la așezarea relațiilor din
tre statele europene pc princi
pii dc egalitate și respect, să 
excludă folosirea forței sau a- 
menințarea cu forța in raportu
rile dintre ele, să deschidă ca
lea unei largi colaborări econo
mice, științifice, culturale. Con
ferința va crea astfel condiții 
pentru soluționarea in conti
nuare a altor probleme impor
tante in suspensie din viața po
litică a continentului".

Instaurarea păcii, securității 
și colaborării in Europa ret la
mă recunoașterea generală, de 
către toți și față de toți, a unor 
principii fundamentale cum sint 
inviolabilitatea frontierelor, ne- 
recurgerea la forță, coexistența 
pașnică, relații dc bună veci
nătate și colaborare pe b..-za 
respectării independenței și su
veranității naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului in 
treburile interne și avantajului 
reciproc. Aceste principii tre
buie să-și găsească afirmarea 
in dezvoltarea multilaterală a 
raporturilor reciproc avantajoa
se, pe plan economic, tehnico- 
științifice, cultural, turistic, in 
înlăturarea tuturor piedicilor și 
discriminărilor din calea dez
voltării acestor schimburi.

Climatul sănătos pe continen-

tul european presupune, dc ase
menea, realizarea destinderii in 
plan militar prin înfăptuirea 
dezarmării generale, și in pri
mul rind a celei nucleare, prin 
diferite alic măsuri cu caracter 
parțial — lichidarea bazelor 
militare, crearea de zone de- 
nuclearizate, reducerea trupelor 
de pe teritoriile altor state etc.

România socialistă a depus c- 
foriun nesiaoiie pentru realiza
rea unui consens cit mai larg 
cu privire Iu conținutul concret 
al activității conferinței, cu pri
vire la ordinea de zi și la mo
dalitățile practice de pregătire 
și realizare a obiectivelor ei. 
Țările socialiste participante 
și-au făcut din nou cunoscută 
hotarirea de a numi reprezen
tanți care. împreună cu repre
zentanții altor state, să desfă
șoare consultații multilaterale 
in vederea organizării și pre
gătirii conferinței.

Pașii inainte tăcuți pe calea 
materializării idealurilor de pa
ce și securitate pledează eloc
vent pentru continuarea activi
tății, într-un cadru multilate
ral, de organizare a conferinței 
europene. Țara noastră aprecia
ză că ideea conferinței, idee 
maturizată, trebuie să intre in 
stadiul pregătirilor concrete.

Consecventă principiilor de 
bază ale politicii salo externe, 
abordind problemele internațio
nale pornind de la realități, 
într-un spirit constructiv, Româ
nia socialistă iși afirmă hotări- 
rca neclintită de a milita și 
în viitor pentru triumful idea
lurilor de pace, colaborare și 
securitate în Europa și in lume.

jului muncitorilor adulți a cres
cut de la 2,1 la sulă, în anul 
1969, la 4,4 la sută, în anul 
1971, cu rata celor rămași fără 
lucru pe o perioadă mai lungă 
s-a triplat și că procentul șo
majului in rîndurile celor con
siderați nealbi a ajuns la 10 la 
sută în 1971.

Din păcate, statistici edifica
toare de genul celor de mai 
sus se obțin din ce in ce mai 
greu. Numărarea șomerilor în 
regiunile sărace a fost suspen
dată. Chiar și cuvîntul „sără
cie" este înlocuit acum în do
cumentele oficiale cu cuvintele, 
mult prea nccdificatoare, „cei 
cu venituri scăzute", iar oficia
lităților Biroului dc Statistică 
a Muncii li s-a interzis să mai 
organizeze conferințe de presă.

In încheierea articolului său, 
William Proxmire arată că „o- 
piniei publice i se cerc să 
creadă că rata marc a șomaju
lui nu constituie un lucru prea 
rău și, în același timp, s-au 
luat măsuri Ca informațiile ne
cesare examinării concluziilor 
unei asemenea politici să nu fie 
ușor dc obținut. Opinia publică 
are nevoie să cunoască situa
ția adevărată a șomajului, pre
cum și repercusiunile sale".

-♦------

Manevre
militare

în Hondurasul
britanic

Corneliu VLAD

BELIZE 28 (Agerpres). -- Pe 
teritoriul Hondurasului brita
nic — colonie engleză din 1862 
— urmează să se desfășoare, 
la sfîrșitul acestei săptâmîni, 
manevre militare ale forțelor 
aeriene, navale și terestre la 
care vor lua parte 3 000 de mi
litari englezi.

Comunicatul privind organi
zarea acestor manevre a fost 
dat publicității, simultan, la 
Londra și la Belize, de către 
Ministerul Apărării al Mani 
Britanii și. respectiv, comanda
mentul militar din Hondura
sul britanic.

Un comunicat comun al mi
nisterelor apărării și relațiilor 
externe din Guatemala protes
tează împotriva acestor mane
vre și a prezenței militare a 
Marii Britanii în această regi
une. „Guatemala protestează și 
își exprimă surpriza în legătu
ră cu prezența trupelor brita
nice în teritoriul Belize" (nu
mele sub care este cunoscut, 
în Guatemala, Hondurasul bri
tanic — n.n.), io arată în co
municatul menționat.

Actualitatea sportivă

pe mapamond
ZURICH. — Federația inter

națională de fotbal a comandat 
noua—cupă care se atribuie e- 
chipei învingătoare in campio
natul mondial. Trofeul va fi 
confecționat la o firmă italiană 
de specialitate și va fi lucrat 
după proiectul sculptorului ita
lian Silvio Gazzaniga. Noul tro
feu are o înălțime de 36 cm 
și o lățime de 15 cm avind o 
greutate de 5 kg de aur. El 
valorează aproximativ 20 000 de 
dolari. Trofeul înlocuiește „Cu
pa Jules Rimei" care, fiind ciș- 
tigață de trei ori alternativ de 
echipa braziliana, a rămas în 
posesia federației 
Modelul noii cupe 
blicat in buletinul 
poartă denumirea 
Mondială-F.I.F.A.".

cat. mijlocie, danezul Tom Bogs, 
și brazilianul Juarez dc Lima^ 
Decizia a revenit la puncte lui 
Bogs. Verdictul a fost contes
tat de o parte din public. Teh
nicienii au declarat că un meci 
nul ăr fi oglindit perfect cele 
petrecute în ring. In meci .se- 
mivedetă" semimijloeiul Janssen 
(Danemarca) a dispus la puncte 
de francezul Josselin. Janssen 

ia Ciu-
de francezul Josselin. 
a participat la J.O. de 
dad de Mexico.

NEW YORK. A

braziliene, 
a fost pu- 
F.I.F.A. și 
de „Cupa

PRAGA. — In 
„Cupei campionilor 
la tenis de masă (masculin) la 
Ostrava s-au întîlnit echipele 
V.Z.K.G. (Cehoslovacia) și B.T.K. 
Flagenberg (Suedia). Jucătorii 
suedezi au obținui victoria cu 
scorul do 5—1.

semifinalele 
europeni"

COPENHAGA. — Peste 6 000 
de spectatori au urmărit la Co
penhaga meciul de box dintre 
fostul campion al Europei la

început 
concursul internațional de tenis 
de la Omaha (Nebraska) dotat 
cu cupa „Midlands". In primul 
tur al probei de simplu, jucă
torul român Ion Țiriac l-a în
vins cu 6—1, 6—4 pe cunoscu
tul jucător Frank Froehling. Ți
riac a revanșat înfringerea su
ferită în fața lui Froehling in 
cadrul finalei „Cupei Davis".

Ilie Năstasc l-a întrecut ir. 
două seturi cu 6—3, 6—1 pe ca
nadianul Mike Belkin. La dublu 
bărbați, cuplul român Năstasc, 
Țiriac a eliminat cu 6—3. 6—l 
perechea Froehling. Brown 
(S.U.A.).

Alte rezultate: Ilolecck — 
Connors 6—1, 6—3: Koch — 
Van Dillen 7—6. 7—5.

La Sapporo antrenamente asidue
SAPI’ORO. — După ninsori abundente, timpul s-a în

dreptat la Sapporo, gazda celei de-a 11-a ediții a Olimpia
dei Albe. Acum, cei aproape 500 dc participanți reprezen- 
tind 26 dc țări care au sosit aici pînă in prezent își con
tinuă cu asiduitate antrenamentele. Cu marc interes au fost 
urmărite pregătirile boberilor, care după cum se știe își vor 
disputa medaliile olimpice pe o pistă de gheață artificială. 
Pînă acum, cel mai bun timp realizat intr-o manșă aparține 
echipajului Panțuru—Pascu (România) cu l’15”13/100. Echi
pajul condus dc elvețianul Vicky a obținut 1T5”53/1OO, iar 
un alt echipaj românesc, Panaitescu—Focșeneanu, deține 
cel dc-al treilea timp al zilei cu 1T5”61/1OO.

Cu mult succes au participat la antrenamente schiorii 
de fond. Dintre ci, o mare impresie au lăsat Gert Dietman 
Klausc, Gerhard Grimmer (R. D. Germană) în probu de 
30 km, *' ~ ’ *
Myrmo
Nones, fost campion olimpic, în vîrstă de 31 de ani, a ară
tat că s-a pregătit intens în vederea probei do 30 km și că 
are o șansă apreciabilă de a-i învinge po schiorii scandi
navi. Săritorii dc la trambulină au efectuat primele ieșiri 
pe trambulina mică. Marele favorit, japonezul Y'ukio Kasava, 
a realizat 89 m, fiind urmat de elvețianul Steiner cu 83 m 
și Heinz Schmidt (R. D. Germană) — 81 m.

finlandezul Odd Martinsen și norvegianul Magnc 
(15 km). In cursul unui interviu, italianul Franco
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