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CHEMARE
la întrecere socialistă către toate șantierele

important mijloc
de înfăptuire a politicii

economice a statului

Legați de timp și de oameni

lu
nci 
vo-

de construcții-montaj din județul Hunedoara

Ing. Traian BLAJ 
prim-vicepreședinte al Consiliu

lui popular municipal

socialist

LEGEA PRETURILOR 
Șl TARIFELOR

Preocuparea permanentă a 
partidului și statului nostru 
pentm întărirea legalității so
cialiste Și sporirea continuă a 
răspunderii, atit a organelor 
chemate să aplice legea, cit și 
a fiecărui cetățean în parte, 
pentru respectarea prevederilor 
legale, constituie o realitate de 
necontestat, care confirmă, in 
modul cel mai grăitor faptul, 
că pe baza noilor relații so
ciale s-a dezvoltat o puternică 
conștiință cetățenească și se 
afirmă tot mai pregnant spiri
tul colectiv și individual de 
răspundere față de înaltele în
datoriri ce ne revin.

Nu de mult. Marea Adunare 
Națională, a adoptat o lege ca
re interesează in egală măsu
ră pe toți cetățenii țării : Le
gea cu privire la regimul pre
țurilor și tarifelor. Fiind o re
glementare principial nouă, a- 
ceastă lege a devenit indispen
sabilă economiei noastre, care 
este din ce in ce mai complexă, 
mai diversificată și care, iși 
pune sarcini de mare anvergu
ră. in ce privește ritmurile de 
creștere economică și de ridi
care continuă a nivelului 
trai.

Studierea și aprofundarea 
cestei legi, evidențiază că 
baza perfecționării sistemului

pe 
este

de

la

In jurul 
unui schimb

de
experiență
culturală

ele elaborare și a.'licăre a pre
turilor. partidul și statul nos
tru pornesc de la concepția 
rolului și funcțiilor ce le înde
plinesc prețurile, ca parte a 
conducerii planificate a econo
miei. Or, potrivit acestei con
cepții, se știe că natura econo
miei socialiste este incompati
bilă cu reglarea economică prin 
mecanismul spontan al pieții și 
mișcării libere a prețurilor 
bazată pe cerere și ofertă. In 
socialism, sistemul de prețuri 
trebuie să îndeplinească o sca
mă de funcții de cea mai mare 
importanță pentru echilibrul e- 
conoiniei, pentru relațiile dintre 
stat și cetățean, dintre colecti
vitate și individ, pentru pro
movarea unei anumite politici 
economice și sociale.

Principiul fundamental 
care-l promovează legea,
acela că la baza oricărei cate
gorii de prețuri trebuie să 
stea prețul de cost al produse
lor. Sau. altfel spus, prețurile 
trebuie să corespundă conținu
tului real al produselor valorii 
lor de întrebuințare. In aceas
tă direcție legea atrage atenția 
că pentru a fi juste, prețurile 
unice trebuie să fie stabilite 
pe baza cheltuielilor sociale de 
producție și nu pe bază de cos
turi individuale ale unei între
prinderi. In acest fel se stabi
lește. pentru acele produse ca
re au prețuri unice pentru în
treaga economie, un cost me
diu Ia nivel de ramură, căruia 
trebuie să i se alinieze toți cei 
ce fabrică respectivul produs.

Reglementările prevăzute de 
noua lege au in vedere asigu
rarea in mai mare măsură a 
stabilității prețurilor. Astfel, 
se introduce pentru prima da
tă, in legislația economiei noas
tre, sistemul limitelor maxime 
de preț, conform căruia nici un 
produs nou, cu valoare de între
buințare egală sau superioară 
celui existent, nu poate avea

(Continuare in pag. a 3-a)

BAZINDU-NE PE REZULTATELE OBȚINUTE IN 
ANUL 1971 ȘI ÎNSUFLEȚIȚI DE MĂREȚELE DIRECTIVE. 
ALE CONGRESULUI AL X-LEA AL P.C.R., COLECTIVUL 
DE MUNCITORI, INGINERI ȘI TEHNICIENI DIN CA
DRUL GRUPULUI DE ȘANTIERE VALEA JIULUI AL 
T.C.H. DEVA, CHEAMA LA ÎNTRECERE TOATE ȘAN
TIERELE DE CONSTRUCȚII DIN JUDEȚUL HUNEDOA 
RA. ANGAJlNDU-SE SA REALIZEZE ÎN ANUL 1972 
URMĂTOARELE OBIECTIVE l

> Depășirea planului valoric 
anual cu 500 000 Iei:

4» Depășirea productivității 
muncii cu 300 lei pe muncitor;

< Economii la prețul de cost 
de 3 lci/1 000 lei producție;

> Terminarea planului fizic 
de apartamente Ia 30 noiembrie 
1972:

+ Extinderea acordului glo
bal in proporție de 75 la sută 
din total muncă in acord:

<$• Economii la materiale : 
Metal
Ciment
Cherestea
Cărămidă
+ Utilizarea balastului local 

în proporție de 15—20 la sută 
din volumul de balast necesar.

Introducerea in execuția 
crărilor a unor tehnologii 
care să permită reducerea 
lumului de manoperă necesară 
realizării lucrărilor, prin :

— executarea din panouri 
mari cu elemente de fațadă fi
nisate a unui bloc cu 88 apar
tamente;

— executarea prin metode

industrializate (panouri mi 
glisate) n 589 apartamente, 
dică 68 la sută din loial apar
tamente;

— scurtarea termenelor dc 
execuție In 5 obiective cu 10—30 
zile fiecare (total 88 zile):

— realizarea lucrărilor dc ca
litate superioară astfel ca la 
recepția definitivă să obținem 
numai calificative dc „bine" și 
„foarte bine".

— calificarea la locul dc 
muncă prin cursuri de scurtă 
durată a 60 zidari și 30 dul
gheri, precum și a unui nu
măr de 15 montori dc prefabri
cate pentru lucrări ce se vor 
executa industrializat.

15 tone
50 tone
25 mc

50 000 bucăți;

Dumitru STANCU, 
secretarul comitetului de partid

COLECTIVUL DE SALARI AȚI DIN CADRUL GRU
PULUI DE ȘANTIERE .VALEA JIULUI", ÎNDRUMAT DE 
COMITETUL DE PARTID ȘI MOBILIZAT DE ORGANI
ZAȚIILE DE SINDICAT ȘI U.T.C.. IȘI VA INTENSIFICA 
EFORTURILE PENTRU REALIZAREA EXEMPLARA A 
SARCINILOR DE PLAN ȘI A ANGAJAMENTELOR PE 
ANUL 1972, CONTRIBUIND ASTFEL L/\ ÎMBUNĂTĂȚI
REA CONDIȚIILOR DE TRAI <E OAMENILOR MUNCII 
DIN VALEA JIULUI.

Ing. Dumitru TURNA, 
director

Petru GAVAN, 
președintele comitetului 

sindicatului

Condiții asigurate, efort susținut,
cîștig pe măsură I

PROGRAMUL 
DE 6 ORE 

la fronturile de lucru 
din subteran

Iată ce putem citi în cartea 
producției aflată la sediul co
mitetului sindicatului de la 
E.M. Lupeni * în zilele de 6—7 
decembrie 1971, cînd a început 
la minele Văii Jiului, experi
mentarea programului de mun
că redus, în schimburi de 6 
ore, la fronturile de lucru din 
subteran, sectorul VII al celei 
mai mari exploatări din bazin 
deținea încă „balastul" unei 
rămîneri în urmă de ordinul 
zecilor de tone... In data de 8

Un vini de gheață, aspru, 
bintuia Valea. In curtea a- 
telierului de zonă C.F.R., 
munca nu contenea. Și totul 
in jur inspira hărnicie, zgo
mot, tumult. Și era îngrămă
deală de vagoane, trosneau 
din loc in loc flăcări vii de 
sudură, mirosea adine a căr
bune ars, băteau ciocane, se 
auzeau chemări de o tulbu
rătoare claritate. Tinărul pe 
care-l căutam, și despre ca
re, veteranul atelierului. Ion 
Godeanu, lăcătuș cu vechi 
state in meserie, omul care a 
deschis drumul spre „ispitele 
lăcătușeriei" multor tineri, 
se pronunță : „Am șase copii 
și cu Barbu șapte. Un tinăr 
strașnic, ce mai!' Cum spun, 
pe tinărul pe care-l căutam 
l-am găsit cocoțat pe un va
gon cu obloane metalice. In 
mină cu un ciocan, iși încer
ca puterea herculeană, lovind 
cu sete in metalul înroșit de ■ 
flacăra pistolului de.. sudura, 
încremenea o clipă, lovea ia- ' 
răși cu sete, cerceta atent.

iarăși lovea intr-un efort ne
întrerupt...

— Se supune ? — l-am în
trebat.

— N-are încotro! — a tre
sărit Barbu Crăciunescu, și 
vorba lui s-a rotunjit ca o 
pilnie in aerul înghețat. Apoi 
iși îngăduie un respiro: „Am 
cinci ani de cind lucrez aici, 
lăcătuș in toată regula — am 
lucrat la I. F. Baril Mare, 
apoi am fost șofer — am în
cercat și alte meserii, dar ca 
asta nu m-a „prins" nici una. 
Nu știu cum să spun, eu cred 
că-mi place deocamdată. 
Și-apoi, cu vagoanele astea 
zdrențuite de drum și îi 
cărcătură nu-i a glumă, da' 
cind le vezi plecind simți 
parcă mulțumire, ai poftă de 
distracții, de somn tihnit, ai 
curajul să te uiți altfel in 
ochii oamenilor... Mai acu’ 
o săptămînă, un sătean, s-a 
oprit și s-a minunat: „Măi. 
ce rasă de oameni sinteți voi 
ăștia ciocănarii — nici pe ger 
n-aveți astimpăr". Am ris de 
vorba asta da' acum

mă gindesc la ea. 
in atelier sînt mulți tineri, 
vreo zece. După înghețul 
ăsta se „dezglieață", după- 
amiezile, la liceul seral. Eu 
jac naveta la Simeria. Dch !... 
Trebuie să învăț. De trei ori 
pe săptămînă mă duc la 
cursurile școlii profesionale. 
In tren mă dezgheț..."

Ii privesc miinile bătători
te, miinile astea care schim
bă cu ușurinfă, cu dezinvol
tură ciocanul cu stiloul, apoi 
obrajii inbujorați. vioiciunea 
și cenușiul cald, plin de dem
nitate al ochilor. Mă gîndesi, 
Cind ii văd statura îndesată, 
viguroasă, că există profe
siuni ale curajului, dar și 
ale pasiunii, urmărite pas cu 
pas, zile și ani in șir, duse 
pină aproape de înfăptuire, 
un fel de călăuză 
viața unui om. Dar ca 
făcut, Barbu, tinărul despre 
care.se spun numai cuvinte
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in-de muncă sînt și cele mai în
depărtate ale minei..." ...In ciu
da acestui fapt ne-a declarat 
tov. Constantin Năstasc, preșe
dintele comitetului sindicatului 
de la mină, s-a reușit să se rea
lizeze o aprovizionare ritmică, 
oportună a formațiilor de lu
mi — și, în acest sens, s-ar 
cuveni evidențiată contribuția 
unui bun coordonator, care-i 
prim-maistrul miner loan Ne- 
grilă —, un aport îmbunătățit 
radical al părții electromecani
ce. In cadrul .ședințelor de a- 
naliză pe schimburi, care au 
avut loc pînă în prezent, s-a 
stabilit concret, pentru fiecare 
brigadă, cîtă producție trebuie 
să extragă, cît volum de pre
gătiri trebuie să efectueze în 
acest an. pentru ca sarcinile de 
plan ale întregului colectiv să 

_fie onorate exemplar, pentru 
ca linia de front să fie asigura
tă în viitor. Preocuparea ma
nifestată aici, de a avea linie 
de front suficientă, se cere sub
liniată îndeosebi. Un alt fapt 
pozitiv : colectivul sectorului 
s-a angajat să cumuleze un 
spor de producție, pînă Ia fi
nele celui de-al doilea an al 
cincinalului actual, de 1500 de 
tone, reprezentînd 1 la sută din 
planul* pe 1972, propunindu-și 
ținte mobilizatoare în ceea ce 
privește nivelul productivității 
muncii și al calității cărbunelui. 
Cu ocazia analizelor s-au dat 
răspunsuri concludente, edifica
toare la toate propunerile ve
nite din rindurile salariaților 
sectorului, in precedentele adu
nări".

Din partea electromecanică 
am solicitat părerea tov. Carol 
Petrie, secretarul organizației

pentru
un

I. D. DUMITRII

(Continuare in pag. a 3-a)

INIȚIATIVA COMUNIȘTILOR
DE LA MINA LONEAdecembrie 1971 s-a trecut de la 

..roșu*1 la „albastru", socotind 
culoarea cu care se consemnea
ză pe filele registrului „plusul" 
indicatorilor productivi, adică 
de la minus la înregistrarea 
primului spor de cărbune ex
tras, după un timp îndelungat. 
De fapt, redresarea începuse 
mai devreme, încă din perioada 
de pregătire a introducerii 
noii structuri organizatorice ■ 
în luna octombrie a aceluiași 
an restanța la producție depă
șea 500 de tone, pentru ca în 
noiembrie aceasta să coboare 

■ sub „plafonul" 200... Prin ur
mare, în ultima lună a anului 
— cu excepția cîtorva zile — 
plusul de cărbune a crescut 
continuu, pe „pragul" de tre
cere în 1972 colectivul sectoru
lui raportînd onorarea sarcini
lor de plan, obținîndu-se și un 
spor ce întrecea 500 de tone...

Meritul muncitorilor, al ca
drelor inginerești și medii teh
nice de aici e cu atît mai mare 
cu cît sectorul în cauză nu are 
un plan prea voluminos de 
producție, iar în plus locurile sale

Neindoios, schimburile 
experiență sint forme 
muncă a căror utilitate prac
tică și profit intelectual se 
află in afara oricărei discu
ții. Dar trebuie, cu necesi
tate, să îndeplinească o con
diție — și nu dintre cele 
mai puțin importante — să e- 
xiste o experiență. Altfel, a- 
ceste schimburi se transfor
mă in discuții fără sfirșit 
și rupte de viață. Cu atit 
mai stringent devine acest 
imperativ atunci cind e vor-

ba de activități destinate pro
filului spiritual al omului, 
adică in munca cultural-artis- 
tică. In acest caz mai inter
vine o condiție : cunoașterea 
omului cu toate preferințele și 
necesitățile lui. Ignorarea a- 
cestui aspect sfirșește prin e- 
șuarea actului cultural-educa- 
tiv. In epoca noastră s-a con
turat cu destulă precizie o 
știință nouă, aceea a educa- 
bilității adultului, pornită din 
luciditatea asupra posibilități
lor intelectuale umane rapor
tate la timpul limitat. In mod 
practic actul învățăturii nu 
sfirș •>;. odată cu terminarea 
studiilor, ci continuă mulți 
am. pină la senectute, deoa
rece informațiile se înmulțesc 
acum de la o zi la alta. In 
acest context trebuie să pri
vim și să judecăm virtuțile 
și finalitatea activității cul
turale — in ultimă analiză 
act de cunoaștere și educație 
prin forme adecvate, in nici 
un caz identice cu ale in- 
vățămintului.

Aceste considerații sint pri
lejuite de schimbul, de expe
riență, organizat la Casa de 
cultură din Petroșani, cu te
ma „Forme ale muncii po
litice și cultural-educatii 
masă". Ea s-a adresat in 
mul rind activiștilor <

Tiberiu SPAT ARI

(Continuare in pag a 3-a)
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st imit tfșififi
La vreo sută de metri de a- 

erogară, citeva vedete stau a- 
costote la danele debarcade
rului. 40 minute sint suficien
te pentru a ajunge in centrul 
Veneției. Traseul este cu totul 
insolit : urmează troversarea 
celebrei lagune, printr-un ca
nal jolonat din loc in loc cu 
stive din trunchiuri de arbori. 
Toate aceste jaloane au o a- 
lură arhaică, mai ales după ce 
descinzi in celebrul oraș de pe 
lagună dintr-un modern „jet", 
dor prima impresie de arhaic 
este întreținută și de ansam
blul construcțiilor care datea
ză de cel puțin două secole.

Chiar dacă, in mare, ai 
idee de panorama orașului 
din nenumăratele tablouri ca
re i-au fost dedicate, din căr
țile poștale ilustrate sau din 
filme, contactul direct depă
șește orice așteptare și orice 
Închipuire. Cetatea care pare 
că iese din mare oferă un 
spectacol inefabil de fiumusețe 
și bucurie de a trăi.

Toată lumea știe acum că. 
n păcate, cetatea nu iese 
n spumo mării ci se înfun

dă in mîlul dens care se iveș
te triumfător pretutindeni ; 
bucuria vieții cedează locul 
tristeței.

Acum cinci ani, valurile au 
pornit asaltul împotriva orașu
lui. Electricitatea a fost oprită, 
telefonul și gazele la fel. Nu
meroase instalații riverane au 
fost rose pur și simplu de pe 
fața pămintului, apele au nă
vălit in parterele somptuoase
lor palate. In mod evident, e-

chilibrul natural fusese 
încă alte citeva catastrofe de 
aceeași anvergură și salvarea 
pentru posteritate a perlei A- 
drioticci va fi deosebit de difi
cilă.

Chiar și mai grav este faptul 
că forțele devastatoare nu se 
manifestă numai sub forma a- 
tocurilor inopinate, lată citeva 
cifre, elocvente și in același

timp dramatice. Iri cursul ulti
milor zece ani, nivelul mediu 
al apelor Adriaticei a înregis
trat de 30 ori, adică in jur de 
trei ori pe an, creșteri cu mai 
mult de un metru peste nive
lul obișnuit. Or, in cei 90 ani 
precedenți, ostfel de evenimen
te nu erau mai frecvente de o 
dată la un interval de trei-pa- 
tru ani. Pină la mijlocul seco
lului trecut, solul se afunda 
intr-un ritm de 1-1,4 milimetri 
anual. Lo ora actuală, indice
le este de 7 pînă la 10 mili
metri, și cadența continuă să 
se accelereze.

Prejudiciilor 
țele naturii li 
gelurile vieții
primul rind poluarea. La circa 
5 km de palatul Dogilor a fost 
instalat complexul industrial 
Porto Morahera. Chiar și in 
momentele de colm, vaporii 
sulfiiroși năvălesc peste oraș.

Chiar și apele canalelor au 
suferit mutații fundamentale. 
Ambarcațiunile cu motor, care 
au înlocuit oproape în între
gime tradiționalele și romanti
cele gondole, lasă la suprafa
ța apei pete de petrol ; delcr-

cauzate de foc- 
se adaugă flo- 
moderne — in

Sectorul V al minei Lonea, 
care în aceste zile se află în 
fruntea colectivelor exploatării 
la producția de cărbune, este 
hotărît să încheie luna cu re
zultate frumoase.

In adunarea generală a orga
nizației de bază a sectorului ți
nută în ziua de 20 ianuarie, 
comuniștii au hotărît să mobi
lizeze întregul colectiv, pentru 
încheierea primei luni a celui 
de-al II-lea an al cincinalului 
cu 600 tone peste plan. In 
cursul ședinței, maiștrii mineri 
/iron Vasiu și Constantin Gea- 
mănu, în numele celorlalți teh
nicieni din sector, s-au angajat 
să sprijine brigăzile prin asigu
rarea acestora cu materialele 
necesare, funcționarea ireproșa
bilă a utilajelor, dirijarea co-

rectă a efectivelor din regie, 
pentru obținerea rezultatelor 
propuse.

Brigăzile din abataje, dînd 
zilnic în mod ritmic producții 
sporite, organizîndu-și judicios 
activitatea la fronturile de lu
cru. răspund cu toate eforturi
le inițiativei lansate. Ortacii din 
brigăzile comuniștilor Gheor- 
ghe Cusulav, Ghcorghe Hagiu, 
ale tînărului Constantin Chițo- 
iu, ale proaspătului promovai) 
ca șef de brigadă loan Damiano- 
vici — toți foarte buni organi
zatori — mobilizîndu-și toată 
capacitatea, depun multe stră
danii pentru realizarea obiecti
vului asumat în inițiativa co
muniștilor loneni, pentru reali
zarea și depășirea sarcinilor la 
producția de cărbune.

rwi* • • • • • ■1 merii in sprijinul 
producției

Zilcle trecute, 16 tineri strungari de la sectorul general 
al atelierului mecanic de la Preparația cărbunelui Co- 
rocști, conduși de secretarul organizației U.T.C., Ion Nc- 
goiță, au. întreprins, după orele de program, o acțiune vo- 
luntar-patriotică în sprijinul producției. Cu acest prilej, 
au confecționat 4 axe de pompă centrifugală, 2 axe de că
rucior, șuruburi pentru susținerea brațelor de decantor, 
bucșe și alte piese. Uteciștii de la preparația din Coroești, 
din rindul cărora s-au evidențiat cu acest prilej Eugen 
Galinski, Ioan Ciolea, Gheorghc Pluguru, loan Pescaru, Ar
pad Nagy și Bela Nemeș sînt deciși ca în cinstea semicen
tenarului U.T.C. să mai inițieze asemenea acțiuni patrio
tice în sprijinul realizării sarcinilor de plan ale uzinei.

Pentru părinji
Inspectoratul școlar al muni

cipiului Petroșani, în colabora
re eu Comitetul de femei, a' i- 
nillat pentru părinții elevilor 
din școlile generale și licee, a 
amplă acțiune de prevenire și 
combatere a incendiilor. In a- 
cest scop, fiecare învățător și 
diriginte organizează, la sfirși- 
tul săptăinînii, cîte o acțiune 
cu tematica anunțată.

Pînă în prezent la toate șco
lile a fost prezentată în fața 
părinților expunerea i „Nu lă- 
sați copiii singuri in casă, jo

cul cu focul are urmări 
tragice** — editată de Consiliul 
național al femeilor.

Concomitent cu prezentarea 
expunerii, în unele școli gene
rale și licee ca liceul Petrila, 
școlile gen. nr. 1 și nr. 5 Petri
la, nr. 1—6 Lupeni, nr. 1—5 
Vulcan s-au prezentat planșe 
și diafilme pe tema ! „Copii, nu 
vă jucați cu focul"1

Această acțiune va fi conti
nuată in școlile din Valea Jiu
lui pînă la sfîrșitu] acestui tri
mestru.

A
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TOKIO COBOARA...Fumători
nu glumă

Specialiștii au «akulat că in 
I ncaria. le o populație de It» 
milioane dc cetățeni se fumca- 

anual aproximativ 30 miliar* 
•<<• dc țigări, ceea ce reprezintă 
3 Oi'O dc țigări in medic pe locu
itor. incluzind si sugarii.

Pentru a diminua consumul 
dc țigări. Ministerul Comerțului 
Interior a dispus interzicerea 
fumatului in acele localuri unde 
un marc număr de oameni se 
adună pentru perioade dc timp 
scurte cum ar fi bufetele sau 
restaurantele cu autoservire. De 
asemenea, a fost interzis fuma
tul in magazine.

In cursul anului 1971, la Tokio și în alte mari orașe ja
poneze s-a constatat o coborîre a solului cu 10—20 centi
metri. Cercetătorii au stabilit că fenomenul sc datorește 
pompării apelor freatice din zonele unde se desfășoară con
strucțiile civile și industriale. Dc exemplu, cercetătorii ser
viciilor dc transporturi urbane din Tokio au constatat că 
uncie porțiuni alo metroului din capitala niponă au cobor it 
cu 10 cm față do cota inițială. Se apreciază că tasarea tere
nului nu a ajuns încă Ia punctul critic, dar că edificiile con
struite deasupra tunelurilor metroului sînt totuși periclitate 
în viitor, dacă nu se vor 
numenului dc tnsarc.

lua măsuri pentru stăvilirea fe-

Un nou tren
Specialiștii japonezi au expe

rimentat cu succes un nou tren 
de marc viteza, care va fi pus 
în circulație pe liniile japoneze. 
Garnitura formată din 16 va
goane a realizat, pe o porțiune 
de 161 de kilometri .între orașe
le Osaka și Okayama, viteza de 
210 km/h.

E dificil
cititul pe... chelie

Specialiștii in domeniul publicității din Marca Britanic 
au constatat epuizarea aproape totală a spațiilor pc care sc 
►nai pot lipi diverse afișe sau face diverse inscripții cu re- 
< lame. Toate suprafețele plane din orașe, panourile purtate 
«le oameni-sandviș sint deja ocupate și nu mai oferă nici o 
posibilitate dc extindere. Pentru a ieși din impas, Joffry 
Davis din Dcrbshir a propus să sc folosească pentru recla
mă cheliile, argumentind că acestea oferă o suprafață per
fectă de 40 dc țoii patrați. Poate că s-ar fi găsit amatori 
sâ-și închirieze cheliile pentru reclamă dacă conducătorii 
oficiilor care sc ocupă cu publicitatea n-ar fi constatat că 
reclama scrisă pc chelie, aflindu-se la o înălțime prea mare, 
poate fi citită cu greu.

® 
® 
® ® ® ® ® ® ® ® ® » ® ® ®

Mănuși împotriva 
vibrațiilor

După cum sc știe, vibrațiile 
sînt dăunătoare organismului 
uman. Și aceasta se simte în
deosebi la munca cu ciocanul 
de abataj. In Polonia au fost 
inventate niște mănuși în inte
riorul cărora vibrația aproape 
vă nu se simte.

„Carte vorbită"
Un prototip dc „carte vorbi

tă" a fost pus la punct dc un 
grup dc tehnicieni iugoslavi Ia 
Institutul nuclear de la Vinca, 
de lingă Belgrad. Este vorba de 
un procedeu dc înregistrare a 
sunetului pe hirtie permițind 
să se graveze pe marginea u- 
nui text imprimat o bandă so
noră corespondentă. FScind să 
alunece dc-a lungul acestei 
benzi un mic aparat asemănător 
unui stilou al cărui preț nu 
depășește 10 dolari, lectorul 
poate obține reproducerea fone
tică a textului. Acest procedeu, 
consideră specialiștii, iși va găsi 
aplicare în special in însușirea 
limbilor străine.

Și-a găsit 
umbrela, dar 
a pierdut-o...

In capitala poloneză a avut 
loc o licitație neobișnuită, obiec
tul ci constituindu-1 lucrurile 
pierdute in tramvaiele, autobu
zele și taxiurile varșovienc in a- 
nul 1970 Aceste obiecte, in ma
joritate mănuși și umbrele, 
printre care s-a rătăcit insă și 
o vioară, un cărucior dc copii 
și o bicicletă și-au așteptnt pro
prietarii timp dc un an.

Cel mai curios lucru a fost că 
unul dintre cumpărători a re
cunoscut in umbrela achizițio
nată la licitație propria lui um
brelă, pierdută în urmă cu un 
an. I’lccînd din sala unde se 
vindeau obiectele pierdute, cum
părătorul și-a pierdut din nou 
umbrela in tramvai.

Stimulente P ÎN JURUL
în combaterea

zgomotelor
Un decret intrat în vigoare 

anul acesta în Uniunea So
vietică, este îndreptat împo
triva... zgomotelor mașinilor 
electrice rotoare. Este denu
mit „mașini electrice cu ro
tație și gradul lor de zgomot 
admis". Pentru evaluarea 
gradului de zgomot, se ia ca 
bază distanța de un metru 
dc la carcasa mașinilor cu 
o putere între 0,25 și 10 000 
kW, cu o viteză de rotire pî- 
nă la 400 pe minut. Zgomo-

tul pe această distanță 
trebuie să depășească 
decibeli.

Pentru mașinile care depă
șesc această limită, a fost 
fixat un preț dc cost mult 
mai redus decît pentru cele 
mai „tăcute*. In felul acesta, 
întreprinderile producătoare 
acceptă fabricarea mașinilor 
zgomotoase numai în cazuri 
extreme, deoarece 
acestora este mult mai scă
zută.

nu
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Graf Bobby avea o pi- 
*\ sică la care ținea tare 

mult. Cu toate că po
runcise valetului să 
cumpere zilnic o jumă
tate de kilogram de 
carne pentru pisică, ■ 
nimalul slăbea mereu.

intr-o dimineață 
Bobby îl chemă pe va
let și-l acuză că a băgat 
in buzunar banii pentru 
hrana pisicii. Apoi pu
se pisica pe cintnr și 
descoperi că nu avea 
tlrrit o jumătate de kilo
gram.

— Vedeți și dumnea
voastră, spuse valetul că 
azi dimineață i-am dat 
jumătatea de kilogram 
de rame.

— Bine replică Bobby, 
dacă asta-i jumătatea 
de kilogram de carne, 
tund unde

a-

— In timpul călătoriei 
mele in Algeria, poves
tește Olive, am intîlnit 
un negru atit de negru, 
incit a trebuit să aprind 
lumina in plină 
să-l pot vedea!

— Ast a nu-i 
răspu nse Mariu s. 
am fost in Spania, 
văzut un om atit

zi ca

nimic,
Cind 

am 
de

slab că trebuia să intre 
de două uri intr-o încă
pere ca să-ți poți da sea
ma că e acolo.

UNUI... PROVERB
0
R
0
N
I
c

grabă dar, intre timp, 
camera fusese ocupată 
de doi tineri aflați in 
călătorie de nuntă. A- 
juns in țața ușii se opri 
și ascultă.

Tinărul mire iși alinta 
soția :

— Ai cui sint ochișorii 
ăștia frumoși ? Ale cui 
sint buzele astea două ?

A

R
I

M
A
T
A

„Ce poți foce ostozi, nu lăso pe miine" — 
Zice clor proverbul, ce-l știe oricine 
Inso, co oriunde și-oici toleronțo 
Iți întinde mina, inspirind speronțo 
Că, deh, dacă astăzi, nu oi izbutit 
Să termini un lucru, miine-oi reușit... 
Doi, există pore, situații clore 
Cind se-ncepe-un lucru și-opoi, la-ntimplore 
E lăsat... ior timpul, peste el și-oșteme 
Patina uitării crase și... eterne.
Noroc că... acestea nu se-ntimplă des... 
Dor, pe ici pe colo, intilnești „ades" 
Cite o lucrare, ce de doi-trei ani 
A fost începută... iar acum, doi bani 
Nu moi doi pe „dinsa", ba mai și înjuri 
Cind tu, te... „sacrifici" pentru ea și-nduri 
Pină și „supliciul" de-a ieși pe strodă... 
Dacă spun „supliciu" nu vreau să se creadă 
C-oș avea oroare, de plimbot. Dor cum 
Slujba-mi cere zilnic să fac cite-un drum 
(Uneori mai multe, n-are importanță 
Cert e că eu circul — n-am nici o restanță !!) 
Dar, la magazinul de televizoare 
Cind ajung prin foță-i, am deja oroare !
Că ferind vreunul cu vreun aparat 
Care de ocolo și l-o cumpărat 
Cite-un colț de „glostră"-mi io cile un... petic 
Din... ce om pe mine, de rămin besmetic. 
Mi se-nchide graiul, mă fac alb la fotă 
Și înjur, de-ndată și Moleio-ngheață... 
Moi prin primăvară om fost intrigot 
Cind o „glastră" fișul mi l-o despicat 
Astă - toamnă — aceeoși soartă cu bolonul 
lor acum, ce naiba ! chior și cu poltonul ?! 
Hoi să zic că poate, sint mai neatent 
Dor in toaiă ziua văd cite-un... „client". 
Parco-s puse-acolo „glastrele" să fie 
Pentru dublot planul Io... croitorie.
Nu zic, sint utile și frumos(!) plosote 
Dor de ce n-ou fost și... puțin finisate ? 
Că-i o chestiune de bun gust — principiu 
Care se preteoză... intr-un municipiu.
Foptu-n sine, poote, preo mărunt să para... 
Dor cind dă căldura (colo mai Io voro) 
Co să nu dau „glastrei" ghes sa mo despoaie 
Pe-acolo-am să circul în„, costum de baie !

Ion LICIU

așezat la masa lui obiș
nuită de la cafenea.

— Ce s-a intimplnt 
Marius ?

— Patronul ăsta nou 
nu-mi place deloc, Ieri, 
de pildă, s-a uitat la 
mine de parcă n-aș fi 
plătit cafeaua pe care o 
băusem.

— Si tu ce-ai făcut ?
— Eu ? M-am uitat la 

el de parcă aș fi plă- 
t it-o !

★

Honograiia
REDACTATA IN 1933

Văii Jiului
de dr. Sebastian STANCA
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MERS
Discuție cu (axatoareo de pe 

autobuzul cu nr. 31 HD 1660, pe
trecută in ziua de 26 ianuarie 
o.c., după plecarea acestuia din 
lina din stațiile de pe traseul A- 
eioport - Petrifa.
- De ce porniți din stație, moi 

înainte de a urca toată lumea I
- Așa.
- Cum așa ?
- Așa bine.
- Aresta-i răspuns ?
- Este.
- Frumos, n-am ce zice.
- Spuneți-i lui.
- Cui î
— Șoferului.
- Dor el n-are voie să plece, 

decit, după ce i se dă semnal de 
aici.
- Așa-i I
- Păi atunci ?
- Atunci, faceți cum v-om spus.
— Și încă ceva.
— Că multe vreți.
— De ce nu opriți in stație 1 

De ce treceți de ea ?
- Ațo.
— Ce, o luăm de la capot ?
- Daco vreți!
— Nu vreau. Vreau să mi se 

răspundă la întrebare.
- Am spus, vorbiți cu el.
— Cu cine ?
— Cu șoferul!
- lor ?
- Păi da !
Am pornit-o spre cel in cauză. 

Dar, nu I Cu acesta discuțio nu 
a avut loc. Tocmai era antrenat 
mtr-o conversație foarte „amico-

g lă“ cu o invalidă. O lua Io ros#. 
ICum ero să se importă la doi f 

Așa că, eu n-om încăput.
| La prima oprire, m-am dat jo* 
" și am mers direct la dispeceralul 
| din Piața Victoriei. Mă enenro- 
I sem. Numai că, acolo nu ero nici 
* un loc pentru nervii mei. Se făcea 
I schimbul și se vocifera ca Io no- 
Iufragiu. lor dispecerul, foarte au

toritar, a găsit că e momentul să 
| arunce cu un registru in obrazul 
Iunei taxatoare. Să se evidențieze.

Dar n-a nimerit-o. S-a lerit. Se 
| vedea cit de colo, că avea expe- 
Iriență

Nu
| ambițios. M-am făcut mai lingă 

masă și :

iență...
-.j m-om lăsat. Așa sint cu»

| —Aș dori să aflu cum il chea-

I mă pe șoferul de pe aulobmul 
nr...

| Omul ce azvirlise cu registrul, se 
I uită peste o listă.
I — Dudău.
i - Dudău și moi cum ?

- Și mai C.
- Adică ?
— Adică Dudău C.
- Atit?
- Atit I
- Dor pe taxatoare ?
Din nou cu lista.
- Madaraș.
- Madoraș și mai cum ?
- Și mai E.
— Adică ?
- Adică Madaraș E.
Apoi, n-om mai intrebat pe 

nimeni nimic. In definitiv să-i rn- 
conducerea 

de-oi lor. Șl 
de-al lor. 

Și nu numai

I
1
I
I
I
I
I 
I
I
I
I trebe tovarășii din 

I I.G.C. Că doar sint 
I li privește. Eu nu-s 
■ Totuși mă privește.I pe mine. Asa că...

I _
Prevenirea mișcărilor 

scoarței terestre s. kay

O nuanță specific geto-dacă 
se întrezărește în concepția po
porului despre nemurire și 
uespre fericirea veșnică. Și as
tăzi încă femeile întîmpină naș
terea copilului cu expresii și 
sentimente de compătimire, iar 
moartea unui membru al fami
liei, oricît dc tragică, e conside
rată ca o fericire pentru ccl ră
posat și e primită cu sentimen
te de mingîiere stoică, specifică 
acestui ținut. In doliul de șase 
șăplămîni, bărbatul umblă cu 
capul descoperit, iar femeile cu

în Nudele și de aici forma de 
astăzi, Nedcie.

Hașdeu amintește acest obicei 
în „întemeierea Craiovei** adău
gind că acolo unde se găsesc 
urme de „Nedci" a fost incon
testabil un loc unde se făcea co
merț. Faptul acesta ar confirma 
și mai mult convingerea că Va
lea Jiului a fost în epoca roma
nă un centru comercial.

„Fum igaț ia" geto-dacă se men - 
ține în acest ținut și astăzi. 
Femeile ard plante uscate pe jă
ratec și cu acestea înconjoară

Numeroase vieți omenești ar 
fi fost salvate dacă omul ar a- 
vea posibilitatea să prevadă cu 
un oarecare timp înainte miș
cările scoarței terestre și erup
țiile vulcanice, dacă ar fi po
sibile prognoze seismice așa 
cum există prognoze meteoro
logice.

Cutremurele și erupțiile vul
canice sînt adesea legate între

ele. Astfel îneît, studiind suc
cesiunea acestor doua catastro
fe naturale în arhipelagul No- 
ilor-IIebridc și în Noua Cale- 
donie, geofizicianu) francez 
Claude Blot a crezut la un mo
ment dat că a descoperit regu
laritățile care permit o prezi
cere a producerii erupțiilor cu 
cîteva luni înainte.

împotriva
înzăpezirii

Cl metodă simplă și foarte 
eficientă pentru apărarea căi
lor ferate de înzăpezire este 
aceea folosită de specialiștii 
polonezi. Ei au înlocuit panou
rile din lemn cu plase de plas
tic asemănătoare celor folosite 
la prinsul peștelui. Un metru 
pătrat din această plasă este 
de patru ori mai ieftin decît 
1 m din panou de lemn, iar 
durabilitatea plaselor de două 
uri mai mare.

povestește la 
„L-am văzut 
deunăzi pe 

» celălalt t ro-

Marius j
•afenea : 

pe Olive 
stradă, pe 
tu ar.

Eram sigur că e O- 
live, iar Olive era sigur 
că sint eu; dar cind 
ne-am apropiat ne-am 
dat seama că ne înșela
sem nu era nici 
dintre noi'.

Ai cui obrăjorii ăștia 
roz ?

Atunci Graf Bobby 
bate la ușă : nu vă su- 
părați cind ajungeți la 
umbrelă, 
mea.

★

he ca il intilnește 
Marius prost dispus,

să știți că e a

1(Rebus criptografic: 6, 1, I, 5)
Prof. 1. IVANESCU

★

Bobby, plecat in
tr-o călătorie, iși uită 
umbrela in camera de 
la hotel. Se întoarse in

ORIZONTAL : 1) Minge arun
cată — Pronume ; 2) Din nou - 
Prefixul albinelor ; 3) Vas — Uni
tate de timp ; 4) Component
scheletic (dim.) — Ansamblu vocal; 
5) încuietori ; 6) Abis — Cose ; 
7) Nu-i nimic !! — A lucia pă- 
mintul ; 8) Ințeopă — „...Poala 
lung-o albei rochii..." (Călin) ; 9) 
Părere - Singură ; 10) Asediu - 
îchîd.

VERTICAL : 1) Piesă de șah - 
H2O ; 2) Plin de fire - Măsura 
lui Cuza ; 3) Funie mărinoreoscă
— Soarele piramidelor ; 4) Eșuată
- Brce I 5) Aduce ; 6) O bucotă 
de piesă (Io biliard !) — A lucia 
pămintul ; 7) Ura ! — Suport pen
tru come (pl) ; 8) Se oiotă - 
Poftim ; 9) Ușoară (fig. pl.) ; - 
Publicist norvegian.

Dicționar : DAA

Miron HORGA 
student

Unele obiceiuri străvechi păstratețXlli)
părul despletit și cu broboada 
trasă pe obraz.

Obiceiul neddîTpr are în acest 
ținut o importanță deosebii de 
pronunțată. Festivitatea aceasta 
c însoțită de pomeni în cinstea 
morților, cu jocuri și cînlece; 
odinioară și cu tîrg de fete. Nc- 
dcia se ținea în Valea Jiului, 
in toate salcie în timpul de la 
Paști pînă la Rusalii, consecu
tiv, în fiecare duminică în alt 
sat și la fiecare participa lumea 
din celelalte sate, mai ales tine
relul.

Se presupune că acest
ar fi în legătură cu Nundinae, 
Novendinae sau Novcdiulcs, 
tîrgurilc romano săptăminale. 
influența slavă le-a transformat

casa și curtea afumînd și 
rostind formule magice pentru 
alungarea dlihurilor necurate. 
Obiceiul acesta s-a legai în creș
tinism de ziua celor 40 Mu
cenici, în 9 martie.

De remarcat este și faptul că 
țăranii din Petroșani utilizează 
și astăzi termeni tehnici foarte 
vechi, de ex. vrană (gaură), slo
bod (liber), nea (zăpadă), mază
re (fasole), tccănic (țesătură), 
ogradă (curte cu grădină), lină 
(noroi), poncăvă (postav), nărod 
(prost), noatin (berbec), ogoir,c 
(aslîmpărarc), hudă (gaură), 
straița (traista), țăst, zlătar, vă
trai, gonii (alungat), cucuruz 
(porumb), muiere (nevastă), cură 
(aleargă), a vorovj (vorbi), zlă 
tar (aurar), ele.

Ninsori însoțite de furtună s-au abătut încă de Ia 
slirșitul lunii noiembrie deasupra Ungariei.

In foto : Mașini speciale de curățat zăpada, prevăzute 
cu pluguri, degajează drumurile din regiunea Debrețin.

Sonda cu raze X 
pentru analiza mineralelor

Majoritatea mineralelor — de la arsen pină ia zinc — 
put fi analizate prin tehnica fluorescentă cu raze X, gra
ție unui aparat perfecționat construit in Anglia de „Elcco 
Instruments Ltd." (Southend-on-Sea. Essex SS2 CI’S, Anglia, 
telefon Southend-on-Sea 49491. telex : 99167, cablu : EKCO 
SOUTHEND). Aparatul, livrabil din stoc, poate fi între
buințat fie pe teren, fie in laborator. El este acționat dc 
baterii cu durata de 10 ore. O serie de mici becuri indica
toare arată modul de numărare folosit : in sus sau în jos. 
Pentru simplificarea reglajului inițial se folosește un con
tor. Sonda este separată de dispozitivul-indicalor, astfel 
incit ea poale fi cuplată cu un înregistrator fabricat de 
aceeași firmă.
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leplată, 
trecut,la inipărul

u fu*'ut ca din serele «năiiou.v 
ale solului românesc să răsa
ră un triumvirat literar ine
galabil. din care să se con
stituie o constelație a cărei 
strălucire prin vreme argu
mentează că eternitatea ge
niilor rezidă în energiile ab
sorbție din rezertxirul națio
nal inepuizabil. Triumvirii 
erau: Eminescu. Creangă și 
Caragiale, un liric, un epic 
și un dramaturg, fiecare li
nie în felul său fi totuși ase
mănători prin probitate ar
tistică. conștiință perfectă a 
actului creator, cultul cuuîn- 
tului românesc scris, pe care 
l-au înzestrat cu infinite va
lențe. expresive și, paradoxal, 
prin risul romii», ca atitifflinv 
profundă iapă de viață, îm
prumutată de la propriul 
neam, dar tălmăcit in operă 
diferențiat, conform c-u tem
peramentele lor artistice ini
mitabile.

ffisul lui Eminescu era 
^filosofivesc", amar ca al ge
niului pasiunat romantic, în
singurat. nepregetind în fața 
experiențelor metafizice, in 
care se topeau aluviunile u- 
nor doruri adesea neîmplini
te, în care se decantau nostal
giile unui copil al neamului, 
sinteză prescurtată a unei is- 

î naționale.

ăgetător, 
dintr-un 

principiu c- 
h'idertdo r«i.<- 

mores (rl- 
rinrf îndrepți mo
ravurile), și dc 
o largă arie socia- 

msă de un spirit 
nfie penetrant.

.Var ură sociabilă, de o cu
ceritoare volubilitate, epicu
reu ncastimpărat, Caragiale se 
atașa ușor de semeni, din cu
riozitatea de a-i cerceta, stu- 
diindti-le cu luciditate gestu
rile, graiul: se apropia de 
individ din plăcerea de a-l 
observa din unghiul poetului 
comic,

Caragiale .reprezintă o ma
re dotație clasică fi realistă. 
Este un observator lucid și c- 
xact. dar materialul observa
țiilor sale nu râmine nicioda
tă in stare de pulbere infini
te; ini alâ, ci se adună in vi
ziunile unor caractere" (T. 
Vianu).

Este clasic, fără a reduce 
imaginea omului doar la ca
ractere generale, este realist, 
căci extinde pictura persona
jelor dincolo de perspectiva 
generalizatoare, la omul so
cial. văzut in precara sa rea
litate.

Din acest unghi artistic a 
clădit opera Sa dramatică ne
atinsă de perisabilitate, de 
„mutații estetice" (cum cre
dea E. l.ovinescu), mai dura
bilă ea bronzul prin timp, 
pătrunsă de poarta largă a u- 
niversalității, stind alături de 
a marilor comediograji ai lu
mii, căci e depozitara sensi
bilității românești.

biontindw->i'- pios de Ca- ’/ 
aginj- (de la o i-ărwi naștere Sj 

i ianuarie .«re împlinesc 
f/e ani) constatăm <ă la SJ 
niuIfi de Iu debutul see- <î 
11879. .() noapte Juriu- » 
i au numărul 9") rămf- << 
trese, constant ți justi.lt-

«l hrana cea de toate zilele V 
o teatrului românesc.

Durabilitatea operei drama- M 
■iec (de (apt Caragiale X 
transforma fu text dramatic V 
orice serm. mînumd prrtutin- s< 
• Icni dialogul exploziv) sc ex- r 
piuă prin faptul că el secătu- <1 
iiștc niște Hlonne de inspira- a 
fie. ab'.orhvidii-le esențele de V 
rcalitah și intrupindu-le in ?! 
earacferr ,c )ue veritabilă 2 
ismcimmfă stării civile.

Permanența sa scenică l-a < 
ih, ut contemporan peren, iar S 
spectacolele lui Caragiale. < 
prilej de verificare u poten- > 
fclor artistice ale unui colee- ș 
tir. Orice montare din 
Irul său o piatră de grea 
încercare.

Teatrul petroșănean .... 
deschis drumul, ucu in 23 de 
ani cu capodopera earagialia- 
nă : .O scrisoare pierdută-. 
Intr-un octombrie însorit, de 
lungă toamnă sub Paring, in 
Cazinoul muncitoresc, proas
păt amenajat ca local de tea
tru, răsunau primele replici 
din Caragiale, primele aplau
ze prelungite ale unui pu
blic cald pentru un colectiv 
artistic entuziast. Și astfel 
și-a început teatrul perma
nent. viața pe aceste melea
guri, la braț eu Caragiale. 
confruntat cu un spectator 
mereu arid de frumusețe fi 
in 1951 cu „D-ale carnavalu
lui" și in 1961 — „Năpasta" 
fi în 1968 cu „O noapte fur
tunoasă". Doar „Conu Leonida 
jață cu reaețiunea" a rămas 
in afara interesului in cei 23 
de ani de viață ai teatrului, 
insă s-au cuprins in specta
cole coupe, momente și schi
țe dramatizate, care au adus 
reale succese de public.

Bun spiritual comun — tea
trul caragialian e rodul unui 
talent strălucitor, cizelat prin 
sirguință continuă, iar priza 
sa la public o verifică.

tca-

și-a

Prof Ironim MUNTEAN U, ?> 
directorul Teatrului de stat S> 

„Valea Jiului" <<

Legați 
de timp 

și de oameni
{Urmare dtn pag !)

de laudă, Hnărul care abia a 
ftr. ut pragul << lui de-al 26-lva 
an, uu-mi dă răgaz.

— /luzi dumneata, nouă .cio
cănarilor" t că așa ne spun 
„unii" la C.F li., nu ne este 
rușine cu mizeria noastră, .■in
tern mulți, foarte mulți tineri, 
avem ;-i cile un bătrtn, că dacă 
nu i-am arca ce ne-ani fure ? 
Față de tovarășul Godeanu, cu 
sint un bobocel... find ies i a- 
goanelr pe poartă — ducă am 
avea poartă.' — știi bine că 
undeva ai fi tu un oblon sau 
o scară indreptată. s in un tren 
de roți schimbat sau Și atunci 
cum să nu tc încălzești ? ! Eu 
nu-s orășan — locuiesc la Li- 
radia — da1 știu că jac o trea
bă cu tovarășii mei, de-o să 
servească toată țara. Am avut 
eițiva cărora nu le-a plăcut 
.aerul" atelierului... Ascultați- 
mă pc mine, că am învățat <|e 
la nea Ion Godeanu. de la Vir
gil Colfatu, de la hm llujă, 
multe : în muncă ești legat de 
timp și de oameni. Dacă vreți 
să știți, noi am reparat vagoa
ne care duc o valoare de un 
milion. Ohooo!... Poate fi mai 
mult.

Și a lacul. II strigase sudorul 
Petru Mocanii, in alt vagon. „Se 
spune că un tinăr. odată, a- 
juns la greu impas, primise 
poruncă să afle locul funiei d<> 
nisip. O căuta singur, prin de
șert. Acolo, intr-o oază, bătri
nul pe pare l-a intilnit l-a în
tors eu fața către dira pro
priilor săi pași, înapoi, lat-o 
— i-a spus —, aceasta este fu
nia. împletitura urmelor tale 
piuă la mine". Acum, abia a- 
cum știam de ce Ion Godeanu 
îmi spusese: „Barbu Crăciunes- 
eu e un tinăr harnic, modest, 
un om de toată isprava!’ Am 
mai privit odată șalopeta um
flată de vintul iernii și mii- 
nile încleștate pe ciocan și 
m-am gindit că tînărul utecist 
Barbu Crăeiuncscu continuă 
înalta și perpetua „lecție“ des
pre muncă și ideal, călătorește 
pe .funia de nisip" — călăuză 
a demnității, spre viață — spre 
maturitatea demnă.

•••«•••••••

Condiții asigurate, 
efort susținut, 

cîștig pe măsură!

LEGEA PREȚURILOR 
Șl TARIFELOR

(Urmare din pag. 1)

de bază pe sector: .S-a făcut 
o propunere pe care o găsesc 
extrem de oportună : mecanicii 
noștri dc la abataje să fie legați 
direct de realizările brigăzilor 
pe rare le deservesc- Schimbul 
de întreținere a utilajelor și de 
aprovizionare cu materiale și cu 
piese de schimb — aflat in ro
tație —. cu toate că nu dispu
ne, încă, de un efectiv acoperi
tor al necesarului cerut, e bine 
organizat și reușește să înlocu
iască la timp piesele uzate de 
Ta utilajele electromecanice, să 
monteze conductele de aer com
primat, de aeraj și de apă in
dustrială în condiții satisfăcă
toare. Din păcate, se intimplă 
dese ruperi de lanț la transpor
toarele TR-2, la care materia
lul din care sini confecționate 
zalele de legătură e casant, re
zistă puțin la solicitări". In con
tinuare, ni s-a spus că s-a ș’ 
inițial acțiunea de înlocuire a 
utilajului respectiv cu transpor
toare TR-3 de capacitate mai 
mare și cu rezistență corespun
zătoare. Acest lucru se prevede 
să se înfăptuiască și la singu
rul frontal al sectorului — ac
tualmente susținut în lemn — 
pe măsura dotării cu susținere 
metalică. „Sperăm în comple
tarea efectivului. Avem și șase 
mecanici și electricieni care ur
mează cursurile de ridicare a 
calificării...", a mai adăugat in
terlocutorul.

Maistru) minier Ioan Hodor 
ne-a pus )a curent cu faptul că 
cea mai mare distanță de la 
frontul de lucru pină la punc
tul de aprovizionare este de 20 
de metri ’ E o situație creată, 
rodnică pentru producție. In 
fiecare dintre aceste puncte 
există in permanență un stoc 
dc materiale pentru patru 
schimburi. Urmează să se ana
lizeze posibilitățile de înființare 
chiar a unui depozit tampon în 
subteran, pentru a se asigura 
nn stoc care să răspundă ori
căror solicitări neprevăzute. 
Trebuie să arătăm. însă. că 
sectorul transport nu satisface 
întotdeauna cerințele în direc
ția alimentării cu vagonete 
goale. „Suferim din cauza asta. 
Săptămina trecută de două ori. 
ca și ieri (27 ianuarie a.c.) ni 
s-au trimis la orizont, la ultima 
garnitură a schimbului I, doar 
10 — 27 de „goale*. în loc de 
50—60, cite .cm cerut,. Și stă 
cărbunele blocat, și stau și oa
menii... Cum să se realizez.e ci
clul așa cum trebuie ?" (s.n.).

Maistrul a ținut să știm că 
factorii de conducere ai minei 
cunosc această stare de lucruri. 
Se așteaptă — deci — regle
mentarea situației in sensul ca 
atare.

...In acest început de an, 
colectivul sectorului VII conti
nuă să obțină rezultate bune, 
In condițiile lucrului In schim

buri de 6 ore. La data depla
sări: noastre la mină, plusul la 
producția de cărbune depășea 
2200 de tone. Brigăzile au con
diții de muncă propice, și e fi
resc ca eforturile lor susținute 
să fie rodnice, încununate cu 
cișliguri frumoase.

Să vedem cum și-au onorat 
normele planificate și ce câști
guri au realizat, in aceste a- 
proape două luni de la introdu
cerea programului redus in 
subteran, cîteva dintre brigăzi
le sectorului. In decembrie, bri
găzii» conduse de Emil Kopandi, 
Eugen Vladar. Constantin Cap- 
defier. Martin Varga, și-au în
deplinit sarcinile dc plan în 
proporții de I1B.9. 11.3.5: 107.8 
respectiv 102.2 la sută. reali
zând câștiguri substanțiale de 
153,21, 148.20; 140,73. respectiv 
132,24 lei pe post de miner. 
Rezultatele bune de pînă acum 
pe luna în curs (depășiri medii 
de normă cuprinse între 1,5 și 
4.6 la sută) îi îndreptățesc pe 
minerii din formațiile respec
tive sâ se aștepte la cîștiguri de 
peste 130. chiar peste 140 lei pe 
post.

La eșalonul evidențiat ilor 
s-au adăugat ortacii din brigă
zile conduse de Nicolae Tănă- 
sache și de Victor Sbirnă care 
ating deja, proporțiile de reali
zare a normei de 103.7 respec
tiv 104,1 la sută, întrezărindu- 
se un cîștig de pest 130 lei pe 
post de miner.

(Urmare din pag l)

un preț mai mare decit produ
sul vechi pe carc-1 înlocuiește.

Pentru a facilita adaptarea 
operativă a prețurilor la cerin
țele politicii economice și la 
dinamismul economic, legea 
prevede o serie de măsuri ca : 
reexaminarea prețurilor de 
producție, reducerea periodică 
a preturilor etc.

Consiliilor populare noua le
ge le acordă atribuții și răs
punderi sporite. Spre deosebi
re de legislația de pină acum, 
legea statornicește principiul 
după care, prețurile pentru tot 
ce este fabricat de industria 
locală — cu excepția unor pro
duse de mai mare importanță 
pentru economia națională și 
nivelul de trai al populației — 
se stabilesc de către organele 
care coordonează această indus
trie. Pînă acum stabilirea pre
țurilor se făcea de către orga
nele centrale, ceea ce îngreuna 
mult procesul de fixare a pre
țurilor.

In vederea prevenirii ten
dințelor speculative, legea a- 
cordă consiliilor populare drep
tul de a stabili pe lingă prețu
rile maximale de mercurial 
pentru mărfurile pe care le 
desfac producătorii pe piața ță
rănească — tarife maximale 
pentru servicii prestate popu
lației de meseriași particulari 
sau ahi prestatori particulari 
Aceste drepturi, ca și altele, so
licită din partea comitetului e- 
xecutiv o atenție deosebită, o 
responsabilitate și d operativi
tate crescindă. In acest sens un 
rol importam revine deputați- 
Ior și comisiilor permanente 
pentru intensificarea acțiunilor

dc control și de popularizare a 
legii. O atenție deosebită tre
buie acordată, de către toți ce
tățenii. cunoașterii legilor și 
celorlalte acte normative pen
tru a le aplica și respecta în
tocmai. De aceea. Comitetul e- 
xccutiv al Consiliului popular 
municipal a trecut deja la orga
nizarea unor acțiuni de masă 
menite să contribuie la cunoaș
terea și respectarea de către 
toți cetățenii a legii amintite.

Astfel, incepind din această 
lună, Comitetul pentru cultură 
și educație socialistă, în cola
borare cu Xsociăția juriștilor, 
vor desfășura la unitățile cul
turale din Valea Jiului ample 
manifestări uentrii populariza
rea legislației actuale prin con
ferințe, expuneri, simpozioane, 
brigăzi științifice și consultații 
juridice. Totodată, prin inspec
ția comercială de stat, vom or
ganiza la nivelul organizațiilor 
comerciale, dezbateri publice 
cu salariațij unităților respec
tive pentru aprofundarea pre
vederilor legii cu privire la re
gimul prețurilor și tarifelor.

Concomitent cu aceste acți
uni. în holul cinematografelor, 
magazinelor și incintele piețelor 
va fi afișat textul legii, iar în 
adunările cetățenești și intilni- 
rile cu populația, ne vom re
feri concret la aspectele care 
necesită o înțelegere mai aten
tă din partea tuturor cetățeni
lor.

Și comitetele executive ale 
consiliilor populare orășenești 
și comunele vor asigura prin 
măsuri identice popularizarea 
legilor in vigoare, astfel incit 
acestea să fie temeinic cunos
cute de către toți cetățenii.
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I. A. Bassara- 
Intcrpretează : 
Dumitrescu-Ti- 

Costache Anto-

bibliotecarii 
salanați și responsabilii cu 
problemele dc eullură și e- 
duc.iție ai comitetelor sin- 
dicateloi La ora 10 — SEA
RĂ DISTR AI TIV-RIX HEA- 
riV/\. Filme, muzirfi, dom.

IA I NIMENI E

apărut revista 
â" editată de 

Iniceanu. 1871 
scut scriitorul 

Cdie.nijic Biflcseu (m. 1949).
s . Ion Lm .i

raiHgiaJe, scriitor clasic 
(m.l9l"l. 1817 — \ murit
Grigoic l’leșoianu, pedagog 
și scriitor iluminist, elev al 
lui Gh. Lazur și I. lie!iade 
Radulescu (n.l7!»t sau 119)8). 
1927 — S-a născut Mill Do- 
brescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C, 
al P.C.R., șef dc secție la 
C.C. al P. C. R. 1935 — A 
fost asasinat de către sigu
ranță, Ludovic Minschi, mi
litant al mișcării muncito
rești (n. 1916). 1933 — In
staurarea dictaturii fasciste 
în Germania. 1943 -- Capi
tularda trupelor hitlcrîste la 
Stalingrad. „Ziua martirilor" 
(in amintircii Iui Mghatma 
Gândi, conducător al miș
cării dc eliberare a Indiei, 
asasinai la 30 ianuarie 1948).

• ( l.l.BURI Lupcni. La 
ora 10 - DIMINEAȚA U- 
MATICĂ pentru elevii din 
••lașele III—IV nle Școlii ge
nerale nr. 4 ' Despre
• lestio și îngîmfare. I.a
,.și oiâ — 1NT1I.NIHE UU 
SRTIITi IERII de la E M 
Lupcni. In cadrul intîlnirii 
se va dczbflle tema : Holul 
.și importanța activității ar
tificierilor in realizarea ‘-at- 
cinilor de plan in deplină 
securitate a oamenilor și u- 
iilajclor. PETR1LA. La ora 
I ‘ - MEDALION LEI EIIAR 
Participă elevii claselor 
V-a de la Școala

i i Aninoasa. Durni 
tural-sporUvă penii
• aiții sectorului 111 al mine

• ( \s\ DE CULTURĂ 
In cadrul Universității popu
lare. la ora 17. sala mică, 
cursul ISTORIA TEATRU
LUI ROMÂNESC. Tema! 
Alexandru Davilla : .Vlaicu 
Vadă*

In nlenpa 
filnlclițlilor

La ghișeul filatelic din ca
drul Oficiului de poștă și 
lelecomuiucații Petroșani au 
soait timbrele emisiunilor 
intitulate Jocurile OIhnpice 
de la Sapporo și Aniver
sări culturale 1971 (Theo
dor Pailady, Benvenuto Ce
llini, Watteau și D'îier). Se 
găsesc, dc asemeni.■ ..w 
re ..Avia* și pliem i f lato 
lico străine cu premii

Amintim amatorilor că rcr- 
(n| filatelic din cadrul ( o- 
wi de cultură Petroșani iși 
(ine ședințele, in fiecare du- 

Intre orele >0—13.

J<t,00 Postmeridian.
18,110 Film serial pentru ti

neret : .Planeta gigan- 
ților”.

18,50 Cintece de viață nouă. 
Aspecte dc la Festiva
lul folclorului muzical 
contemporan «lin Tur- 
nu Severin.

19.15 Publirilate.
19.20 1 001 dc seri : .Indie

nii".
19,30 Telejurnal.
20,00 Reportajul săptăminii : 

.Bijuterii’.
20210 Retrospectivă Walt Dis

ney.
21.20 Spectacol de divertis

ment . „Muzkă și u- 
mor" in interpretarea 
unui colectiv de actori 
«Ic la Teatrul „Lucia 
Slurdza Bulandra".

22,40 Telejurnal. Sport.

Luni, 31 ianuarie
Soarele răsare la oi'a 7,37 

și apune la ora 17,22. Zile 
trecute din an — 31, zile 

ase — 335.

A murit Mircea 
cel Bătrin, domn a) Țării 
Românești între anii 1386 
și 1418. 19)0 — A avut loc 
Congresul de reconstituire 
a Partidului social-democrat 
din România (31. I. — 2. II.). 
1933 — A murit scriitorul 
John Galsworthy, laureat al 
Premiului Nobel (n.14. VIII. 
1867). 1797 — S-a născut
compozitorul Franz Schubert 
(m. 19. XI. 1828). 1968 —
Proclamarea independenței 
Insulei Nauru.

• PETROȘANI — 7 NO
IEMBRIE ; Nu te întoarce : 
REPUBLICA ; Sunetul mu
zicii, seriile 1—II ; PETRI- 
I.A : Floarea soarelui ; I.O- 
NEA — MINERUL; Tran
dafiri roșii pentru Angelica ; 
V ULCAN ; Aeroportul, serii
le I—II : ANINOASA . Me
xic 70: PAROȘENJ : Un i- 
tahan în America; LUPENI 
— CULTURAL: Romanti
cii; MUNCITORESC : Hai
ducii )ui Șaptecai, seria I ; 
BĂRBĂTENI : Unghiul de 
cădere, seriile 1—II ; URT- 
C A NI; Aștept a rea.

® CASA DE CULTURA 
PETROȘANI. In organiza
rea Consiliului municipal al 
sindicatelor. Comitetului mu
nicipal pentru cultură și e- 
ducație socialistă și a Comi
tetului municipal al U.T.C., 
cu începere la ora 9. O ZI 
DE CULTURA — schimb de 
experiență pe tema : For
me ale muncii politice și 
cultural-educative de ma
să. Participă directorii clu
burilor sindicalelor, cămine-

+ F’clroșunr :
Republicii, 
orele 7—1 
între orc 
tier Carp 
tre orele i

deschisă 
duminici 
14—2');

i, deschisă Tn-
21,30, duminica 

între orele 8—14; Cartier Ae
roport, deschisă în zilele de 
Juni, miercuri și vinei-i între 
orele 7,30—15.30, iar marți, 
joi și sîmbătă Intre orele 
7.30—12,30: 16—19.

• PETROȘANI — 7 NO
IEMBRIE: Motodramă ; RE
PUBLICA : Dragoste la zero 
grade : PETRI LA : Floarea 
soarelui : LONEA — MINE
RUL ; Lănțișoarcle verzi ; 
AN1NOASA : Mexic ‘70 ;
PARdȘENI : Un italian în 
America ; LUPENI — CUL
TURAL ; Romanticii : MUN
CITORESC: Haiduci; lui
Șaptecai. seria I ; URICANI i 
Așteptarea.

Orchestra populară a Fi
larmonicii de stat din Arad 
prezintă joi, 3 'februarie, la 
ora 17 și la ora 20, în sala 
Casei de cultură din Petro
șani un concert extraord- 
nar cu frații Petrcuș și An
gela Buciu, colaboratori ai 
Radioteleviziunii române, 
Florica Duma, Ana Vaida 
și Silvia Ardeleanu. .Dirijor, 
loan Covaci.

Se extinde
căminul

Continuind executarea lucră 
iilor pentru extinderea spațiu
lui în localul căminului cultu
ral și consiliului popular al co
munei Bănița, sectorul l.G.L. 
Petrila a terminat, acum eiteva 
zile, tencuielile interioare la 
sălile dc repetiții și birouri.

cultural
Echipele de muncitori, care 

lucrează Ia acest obiectiv s-au 
pregătit ca din luna februarie 
să înceapă turnarea pardoseli
lor de mozaic și să execute fi
nisările exterioare, în vederea 
recepționării părții de construc
ție la termenul stabilit în con
tract.

< Pompierii militari Pe
troșani — 1150; Serviciul dc 
urgențe Petroșani — 1313; 
Maternitatea Petroșani — 
1427; Miliția Petroșani — 
1212: Inspectoratul comercial 
de stat — 1220, interior 43.

Pentru anunțarea și reme
dierea deranjamentelor elec
trice exterioare în Pr’roșani 
— 1651.

Miliția Vulcan — 108. Spi
talul unificai Vulcan, ser
viciul dc urgențe — 103. In
specția comercială Vulcan — 
105.
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Gimnastica pentru toți. 
Cravatele roșii.
Viața satului.
Să înțelegem muzica. 
De strajă patriei.
Emisiune in limba ma
ghiară.
Sport. Cu trei zile îna
intea Jocurilor Olimpi
ce de iarnă — ulti
mele noutăți de la 
Sapporo. Schiul pe în
țelesul tuturor (III). 
Echipa dc fotbal a Ro
mâniei în Campionatul 
european — retrospec
tivă.

In jurul unui
(Urmare din pag. 1)

rali de toate categoriile, bi
bliotecarilor, directorilor de 
tuburi și cămine culturale.

' unoscind programul se a- 
junge la concluzia, bogăției, 
poate a risipei (motivată de 
insu.fi caracterul unic, exem
plar al zilei), dezbateri, ver
nisajul unei expoziții de ca
ricaturi, un dialog intre ge
nerații <u tema .Societatea 
socialistă multilateral dezvol
tată, program de viață și act 
esențial pentru individ și co
lectivitate" la care au parti
cipat conf. uni' , dr. Nicolae 
Ceausescu juristul Radu
Popescu-Brădiceni, un con
cert simfonic, recital de ver
suri, prezentări din creațiile 
cluburilor, discuții despre 
specificitatea brigăzilor artis
tice de agitație ș.a.m.d. Se 
consolideuză ideea de model, 
dar de ce nu se trece o ast
fel de :i in programul obiș
nuit al instituțiilor culturale 
de masă ? Dour acesta c ros
tul modelului și al modelă
rii, iar dacă ne amintim bi
ne, astfel de zile pilduitoare 
au mai fost.

In program a figurat o

schimb de experiență culturală
dezbatere cu tema .Munca 
politică cu cartea in între
prinderi și cămine muncito
rești". Cunoseind precaritatea 
formelor de muncă din bi
blioteci. unde, in principal, 
se desfășoară, cotidian, o ac- 
tivitute cnasi-mecanică de 
primire-tnminare a volumului, 
această ternă putea foarte 
bine să facă, singură, obiec
tul unui schimb de expe
riență. La fel și cu celelal
te dezbateri.

Desfășurindu-se aproape la 
întîmplare, necunoscind ce
rințele și preferințele omu
lui, <are poate ar dori in a- 
ce.st raz să jioposească in să
lile cluburilor, lutivitatea cul
turală riu-.yi atinge în totali
tate scopul educativ, de for
mare și dezvoltare a conști
inței socialiste. Pentru aceas
ta, așa •'iim spuneam și mi 
alt prilej, c nevoie de son
daj, fie anchetă, de j>ersvve- 
rențâ și metodologie in cu
noașterea omului. Activitatea 
culturală, trebuie să fie re- 
i unoscută pe față, poate să 
împrumute, cu profit, din 
procedeele științei in munca 
sa. Responsabilii culturali de

masă trebuie să mediteze cu 
mai multă profunzime nu la 
diverse forme de muncă dis
parată, ci să prîi easiă dome
niul unitar și în special sub 
raportul eficienței formații- 
informaționale. Orice temă, 
orice, activilate tre'buie să 
fie planificată din acest 
unghi.

Nu minimalizăm ceea ce se 
face in mod curent, dar ce
rem o orientare mut profun
dă, părăsirea Jragmentaris- 
mului pentru eficiență, pen
tru profit educativ. De ce să 
se discute iarăși și iarăși des
pre brigada arii.>ti<ă de agi
tație, in mod teoretic, cind, 
practic, situufia lor nu e de
loc strălucită '!

Să revenim la afirmația de 
la început. Un schimb de ex
periență e profitabil ducă, in
tr-adevăr, există experiență. 
Or, la această dală, experien
ța multor cluburi uri e uni
laterală, ori e la primele ex
perimente. Mai nimerit ar fi 
ea aceste activități să fie 
programate la cluburile din 
dit erse localități ale Văii Jiu
lui nu cu caracter festivist. ci 
de lucru, sincer și creator.

orga n izează
concurs pentru ocuparea a

DOUA POSTURI ADJUNCT ȘEF SECTOR
Concursul va avea loc în ziua de 4 februarie 

1972, ora 10, Ia 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 ție la biroul personal al ex
ploatării.

15.30 Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultură.

17J0 Deschiderea emisiunii. 
Avanpremieră.

17.40 La volan — emi
siune pentru conducă
torii auto.

J8,09 Căminul.
18.40 Avanpremieră.
18.45 Ecranul — emisiune dc 

informație și critică 
cinematografică.

19.10 Tragerea dc amortiza
re ADAS.

19.20 1 001 de seri : 
vile lui Mighty

19.30 Telejurnal. 
20,05 Reflector.
20.20 Roman foileton 

Copperfield" (VII) (ul
timul episod).

20.45 AvanpremiCTa : „Mușa- 
trnii".

20,55 Pagini din literatura 
umoristică românească. 
Monologul „1 Aprilie" 
de I. L. Caragiale. In
terpretat de Ra«Iu Be- 
ligan. .Spre Slatina" 
dramatizare după schi
ța lui 
beseu. 
Silvia 
mieă, 
niu, Mihai Fotino, Ște
fan Tapalagă,

21.20 Dezbateri culturale. 
Trăsături morale defi
nitorii ale poporului 
român și reflexul lor 
in cultură.

21.50 Imagini dc pe 
Un reportaj 
din Praga.

22.30 „24 de ore".
22.45 Contraste din 

capitalului.

Ieri, temperatura maximă 
la Petroșani a fost de plus 2 
grade, iar la Paring de mi
nus I grad. Minima a fost 
cuprinsă între minus 1 grad 
și, respectiv, minus 6 grade. 
Stratul de zăpadă la Pa
ring : 31 cm.

Pentru următoarele 24 de 
oro : Vreme relativ călduroa
să. Cerul va fi mai mult a- 
coperit. Vor cădea precipita
ții slabe sub formă de ploaie 
și lapovilă.

ȘANTIERUL 71 CONSTROCȚII 
CAI FERATE IWANI 

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.
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Addis AbebaExpoziție de ceramica Lucrările Consiliului
la Havana de Securitateromaneasca

veche

© 6 © ©' ©" © 6 f

P. C. din Argentina despre

din
situația economică

HAVANA 29 — Corespon
dentul Agerpres, Victor Stama- 
te, transmite: La Galeria de 
arte .San Rafael y Concordia- 
din Havana a fost inaugurată 
expoziția de ceramică româ
nească. opera artistului popular 
Constantin Colibaba. organizată 
sub auspiciile Consiliului națio
nal cultural al Cubei și al Am
basadei române din llavana 
Expoziția cuprinde nunicroa.se 
obiecte de ceramică, mărturie a 
unei arte originale cu

tradiție. La inaugurare au parti
cipai Jose Pomparcs, directorul 
Departamentului artelor plastice 
din Consiliul național al cultu
rii. Celia Labora, director al 
relațiilor externe din Consiliu, 
pictori, graficieni și alți oameni 
de nrlă și cultură din Havana.

Aii fost prezenți Petre lones- 
cu, ambasadorul României, șefi 
și membri ai misiunilor diplo
matice. acreditați in capitala 
Cubei.

BUENOS AIRES 29 (Ager
pres). — Partidul Comunist din 
Argentina a dat publicității o 
declarație în care se face o ana
liză a situației economice din 
țară. Printre altele se arată că 
numai în perioada decembrie 
1971 — ianuarie 1972 prețurile 
în țai'ă au crescut cu 30 la sută. 
Creșterea șomajului. îngustarea 
pieței interne, scăderea volu
mului produsului național glo
bal, înrăutățirea situației din 
industrie și agricultură, defici
tul comerțului exterior și a ba
lanței dc plăți, reducerea re
zervelor de valută pînă la ni
velul critic, scăderea nivelului 
de viață al maselor, precum și 
„îngrijorarea provocată de con
centrarea întreprinderilor in
dustriale. a băncilor și pămân
turilor în mîinile marilor mo
șieri capitaliști" — acestea con
stituie urmările politicii econo
mice a guvernului și poziției 
monopolurilor străine, în spe-

tară
cial a celor americane care do
mină in economia țării — se 
spune în declarația P-C. din 
Argentina.

La începutul acestui an, gu
vernul a aprobat sporirea tari
felor în transporturi și în sfera 
deservirii comunale. El a majo
rat prețurile în medie cu 45 la 
sută la combustibil. Chiriile au 
fost majorate, fapt care s-a re
flectat asupra situației a mi
lioane de familii argentiniene.

Partidul Comunist din Argen
tina propune un program for
mat din 12 puncte și al cărui 
scop principal constă în majo
rarea salariilor și îmbunătățirea 
radicală a situației grele a pă
turilor largi ale populației. 
Partidul comunist adresează un 
apel la unificarea tuturor for
țelor progresiste din țară indi
ferent de concepțiile ideologice, 
politice sau religioase în lupta 
pentru îndeplinirea acestui pro
gram.

ADDIS ABEBA 29 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate s-a 
întrunit sîmbătă dimineața in
tr-o nouă ședință din cadrul ac
tualei sale sesiuni convocate la 
Addis Abeba. Situația din Rho
desia a constituit problema cen
trală a intervențiilor delegați
ilor africane.

Grupul de lucru, constituit 
din 10 state din Africa, a pre
gătit un proiect de rezoluție ca
re condamnă „actele dc bruta
litate și de represiune împotri
va populației africane din Rho
desia comise de regimul ilegal" 
și face apel la guvernul brita
nic, ca putere administrantă le
gală, „să ia măsuri imediate și 
eficiente pentru salvarea vieți
lor și bunurilor majorității a- 
frîcane".

Potrivit aceluiași proiect, 
transmis sîmbătă neoficial 
membrilor Consiliului, se cere 
retragerea de pe teritoriul Rho- 
desiei a „Comisiei Pearce", tri
misă de guvernul britanic pen
tru a constata gradul de „admi
sibilitate" a recentului acord 
intervenit între Londra și re
gimul rasist de la Salisbury.

Pe de altă parte, cei trei 
membri africani ai Consiliului 
de Securitate (Guineea, Somalia 
și Sudanul) au cerut sîmbătă,

printr-o scrisoare, ca reprezen
tanți ai mișcărilor de eliberare 
națională din Guineea—Bissau, 
Mozambic, Angola, Rhodesia, 
Africa de Sud, Namibia și Insu
lele Comoro să fie audiați de 
către Consiliu. Semnatarii scri
sorii au cerut, dc asemenea, să 
fie autorizați să ia cuvîntul se
cretarul general al Organizației 
Unității Africane, Diallo Telli, 
și președintele Comitetului dc 
eliberare al O.U.A., Mohamed 
Fouad El Bedoui.

Consiliul dc Securitate ur
mează să se întrunească luni 
dimineața, la ora 7 (G.M.T.),

MOSCOVA 29 (Agerpres). 
— Stafia automată sovietică 
„l.una-19" își continuă zbo
rul pe o orbită in jurul Lu
nii, anunță agenția TASS. In 
decurs de patru luni, stația 
a efectuat 1 358 de rotații in 
jurul satelitului natural al 
Păminlului. Cu ajutorul eir 
prin măsurarea modificărilor 
orbitei, se efectuează cerce
tări privind timpul gravita
țional al Lunii.

De asemenea, continuă stu
dierea caracteristicilor radia
țiilor cosmice in spațiul cir
cumlunar. Măsurători ana- 
loage se efectuează și cu a- 
jutorul aparatelor instalate 
pe stațiile „Marte-2“ și „Mar- 
te-3“, care se află la distanța 
de peste 200 milioane kilo
metri de Lună.

Un nou incident in
Irlanda de nord

In Irlanda de nord a lost u- 
cis joi un polițist - al treilea 
din ultimele două zile. Inci
dentul marchează o nouă re
crudescență a violențelor. De 
la începutul anului, in Irlanda 
de nord și-au pierdut viața in 
cursul unor atentate 12 persoa
ne.

Remanierea guvernului
canadian

OTTAWA 29 (Agerpres). — 
In cadrul unei conferințe de 
presă, Pierre Elliott Trudeau, 
primul ministru al Canadei, a 
făcut cunoscută vineri cea mai 
importantă remaniere de cabi
ne* de la instalarea^. în anul 
1958, a guvernului său. Premi
erul canadian a anunțat un nu
măr de zece modificări în cabi
net, schimbările avînd loc în 
sectoare de primă importanță 
cum ar fi finanțe, apărare, e- 
nergia și resursele naturale, fo-

losirea forței de muncă în emi
grare, informații.

Mitchell Sharp, ministrul de 
externe, și-a menținut calitatea 
de șef al diplomației canadiene.

Adresîndu-se ziariștilor, pre
mierul Trudeau a lăsat să se 
înțeleagă că aceasta este noua 
echipă guvernamentală, alcătu
ită în funcție de actualele ne
cesități, cu care urinează să se 
prezinte la viitoarele alegeri 
generale, prevăzute să aibă loc 
nu mai tîrziu de luna iunie 
1973.

La Varșovia a avut loc șe
dința Prezidiului Consiliului 
de Miniștri al R.P. Polone, 
care a analizat măsurile pre
văzute de programul Minis
terului Transporturilor pen
tru dezvoltarea acestui sec
tor în anii 1972—1975. In a- 
ceastă perioadă, pentru trans
porturile feroviare vor fi 
alocate de 1,5 ori mai multe 
fonduri dccît în cincinalul 
precedent. S-a constatat ne
cesitatea completării în pers
pectivă a parcului de trac
țiune cu locomotive Diesel, în 
funcție de posibilitățile cola
borării cu țările socialiste.

li. 1). VIETNAM: In re
giunea montană Lao Cai din 
II. D. Vietnam a fost con
struită recent o fabrică de 
iiîrtie cu o capacitate anuală, 
inițială de 300 tone.

In foto : Aspect de lucru, 
in noua fabrică de hirlie.

Circuit telefonic direct
între Paris și Amman

Intre Paris și capitala Iorda
niei, Amman, a fost dat in ex
ploatare un circuit telefonic di

areei, care va funcționa fără în
trerupere zi și noapte prin in
termediul stației de telecomu
nicații spațiale Pleumeur-Bodou 
și a satelitului artificial Intel
sat IV F-2".

Arthur Rubinstein

PE SCURT «PE SCURT Acțiuni întreprinse de către
la cea de-a

85-a aniversare

■ROMA 29 (Agerpres). 
200 000 de metalurgiști din 
treprindcrile siderurgice dc stat 
și particulare din Italia au de
clarat vineri o grevă de patru 
orc, în semn de protest față 
de situația gravă pe care o pro
voacă repetatele accidente de 
muncă in acest sector de pro
ducție. In ultimul timp, în di
ferite întreprinderi siderurgice 
italiene au avut loc accidente 
soldate cu moartea cîtorva per
soane și cu mai mulți răniți. 
Greva a fost sprijinită de sin
dicatele metalurgiștilor afiliate 
celor trei mari centrale —
C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L.

In aceeași zi, au avut loc 
greve ale minerilor și petroliș
tilor, în sprijinul unor reven
dicări cu caracter economic. La 
greva petroliștilor au luat parte 
15 000 de muncitori.

în-

_♦ Agenția A.C.T.C. anunță 
că, la 28 ianuarie, imperialiș
tii americani au recurs la o 
gravă provocare militară îm
potriva R.P.D. Coreene, trimi- 
țind in spațiul ci aerian un a- 
vion de recunoaștere. Agenția 
menționează înmulțirea, în ulti
ma perioadă, a unor asemenea 
acte îndreptate împotriva R.P.D. 
Coreene.

♦ Tribunalul Constituțional 
din Chile a respins așa-zisa a- 
cuzațic constituțională formula
tă împotriva fostului ministru 
de interne Jose Toha care și-a 
prezentat zilele trecute demi
sia din postul de titular al a- 
părării naționale în care fusese 
numit ulterior.

Curtea de Apel a statului 
California a declarat drept „un 
act neconstituțional" îndepărta
rea Angelei Davis, cunoscuta 
militantă pentru drepturile ci
vile ale populației de culoare, 
din cadrul catedrei de filozo
fie -a Universității din Los An
geles, sub acuzația de „activi
tate subversivă".

O declarație a lui Abel Muzorewa
problema rhodesiană

cauza greutăților in 
producției, conduce-

SALISBURY 29 (Agerpres). 
„Problema rhodesiană nu poa
te fi în nici un fel reglementa
tă fără participarea activă a 
populației africane majoritare, 
care trebuie să-și spună cuvîn- 
tul prin intermediul reprezen
tanților ei aleși1*, a declarat 
președintele Consiliului Națio
nal African din Rhodesia, Abel 
Muzorewa, în cursul unei între
vederi pe care a avut-o cu lor
dul Pearce, conducătorul comi-

siei britanice însărcinate să 
sondeze opinia populației de 
culoare din Rhodesia in legătu
ră cu acordul dintre guvernul 
englez și regimul de la Salis
bury. Arătând că negocierile 
dintre oficialitățile britanice și 
regimul lui Ian Smith s-au des
fășurat în absența reprezentan
ților poporului Zimbabwe, Mu
zorewa a subliniat că populația 
africană din Rhodesia respinge 
în totalitate prevederile acor
dului amintit, care nu aduc

vreo modificare semnificativă 
actualei legislații rasiste. El a 
cerut lordului Pearce să aducă 
acest fapt la cunoștința guver
nului britanic. „Atît timp cît 
noi, africanii din Rhodesia, sîn- 
tem supuși unei legislații cum 
este cea actuală, adică segrega
ției rasiale și opresiunii, a spus 
Abel Muzorewa, nu avem ca 
alternativă decîl lupta grea Și 
de durată
drepturilor noastre".

♦ Autoritățile vest-germanc 
au deferit Parchetului din Ham
burg pe Gerhard Errcn, fost 
comandant hitlerist, responsabil 
de moartea a 17 000 de cetățeni 
sovietici în timpul celui dc-al 
doilea război mondial.

Potrivit actului de acuzare,. 
Erren a participat în Bieloru- 
sia, în luna septembrie 1941, 
la lichidarea a 9 000 de persoa
ne, apoi la exterminarea altor 
9 000 în lunile iunie-iulie 1942, 
desemnînd plutoanele de exe-. 
cuție.

SAL
pentru dobîndirea (Urmare din pa(). I)

U.R.S.S.. In foto : Noul vas științific „Cosmonaut Yuri Gagarin" a părăsit recent por
tul Odessa, urmind să păstreze contactul cu Centrul de Control Spațial al U.R.S.S, de pe 
orice punct al oceanelor lumii. Vasul are misiunea de a modifica traiectoriile 
spațiale in zbor, de a Ic controla parametrii la aterizare și de a lua legătura cu cosmo- 
r.auții. De asemenea, va coordona munca stațiilor circumlunarc, sateliților din 
Marte și a aparatelor spațiale îndepărtate. Vasul, prevăzut cu turbine, a fost 
Leningrad și are un deplasament de 45 000 de tone.

aparatelor

jurul lui 
construit la

< Din 
desfacerea 
rea uzinelor de mașini electro
nice de calcul din Bremen a 
anunțat închiderea întreprinde
rii, muncitorii ei răininind fără 
lucru.

Numărul șomerilor totali a a- 
juns, in prezent, in R.F.G., Ia 
270 000. Creșterea, in paralel, 
a numărului de șomeri, par
țiali este determinată de creș
terea în ultimul timp, a numă
rului întreprinderilor care își 
reduc orarul de lucru, cu di
minuarea corespunzătoare, a sa
lariilor muncitorilor și funcțio
narilor.

O Liderii a cinci partide dc 
ccntru-stînga din Finlanda au 
ajuns la un acord pentru în
ceperea convorbirilor oficiale 
în vederea formării unei noi 
coaliții guvernamentale, in ciu
da deosebirilor lor de păreri 
asupra politicii economice. Este 
vorba de partidele comunist, 
social-democrat, de centru, li
beral și popular suedez.

In cursul acțiunilor lan
sate «Ic forțele Mișcării Popu
lare pentru Eliberarea Angolci 
(M.P.L.A.), în anul 1971, au fost 
uciși 1684 soldați din rindul 
trupelor colonialiste portughe
ze, — informează un comuni
cat difuzat de Biroul M.P.L.A. 
din capitala Republicii Zair, 
Kinshasa. In aceeași perioadă, 
menționează comunicatul, pa
trioții angolezi au distrus 113 
vehicule militare, 63 de posturi 
ale armatei portugheze și au 
capturat o importantă cantitate 
de arme dc la trupele inamice.

VAR
Io

patrioții sud-vietnamezi
SAIGON 29 (Agerpres). — In 

cursul zilei de vineri, acțiunile 
dc luptă întreprinse de către 
patroții sud-vietnamezi în ime
diata apropiere a capitalei au 
devenit atît de 
regimul saigonez 
să pună în stare 
fectivc total izînd 
de militari.

La distanțe de

intense, îneît 
a fost nevoit 
de alarmă e- 
circa 200 000

numai cîțiva 
kilometri de Saigon, forțele pa
triotice au angajat, în numeroa
se puncte, lupte cu trupele re
gimului marionetă, provocin- 
du-le pierderi grele în oameni 
și materiale de luptă.

A

In cursul unor acțiuni mili
tare desfășurate la Xuan Loc 
și Tan Uyen, la cîțiva zeci dc 
kilometri de Saigon, au fost 
răniți numeroși militari ame
ricani, iar un transportor blin
dat al forțelor S.U.A. a fost 
complet distrus. O bază
ricană din zona localității Tan 
Uyen a fost supusă unui vio
lent bombardament de rachete; 
un elicopter american, lovit de 
tirul patrioților, a aterizat for
țat, la contactul cu solul fiind 
răniți zece soldați americani.

Celebrul 
binstein și-a _ __
ianuarie a 85-a aniversare, 
cursul unui turneu de concer
te. „Voi cinta atita timp cit voi 
fi in stare s-o fac" - a decla
rat, cu acest prilej, cunoscutul 
muzician.

pianist Arthur Ru- 
sărbătorit la 28 

în

amc-

aceste zile la Sapporo
SAPPORO 29 (Agerpres). — In timp ce diferitele co

misii ale C.l.O. iși continuă lucrările, iar contactele intre 
conducătorii forurilor sportive internaționale devin tot mai 
numeroase, sportivii se antrenează intens pe diferitele baze 
sportive din împrejurimile orașului Sapporo, gazda celei 
de-a 11-a ediții a Olimpiadei albe.

Pe pirtia de bob de pe muntele Teine coboririle de ve
rificare efectuate sîmbătă au scos in evidență buna pregă
tire a hoherilor din Italia, R. F. a Germaniei și României. 
Cel mai bun timp (1'14'93/100) la echipajele de două per
soane l-au realizat italienii Gianfranco Gaspari și Mario 
Armano, urmați de Floth, Bader (R. F. a Germaniei) — 
1'15". Bobul României (Panțuru și Zangor) a realizat 
ri5"12/100.

In orașul Olimpiadei albe continuă să sosească alte 
delegații sportive. Sîmbătă au fost arborate drapelele Un
gariei, Argentinei, Spaniei, Austriei. Pînă ieri seară, in 
satul olimpic se aflau 970 de concurenți și 531 de oficiali 
reprezentind 32 de țări.

EA VENE

Organizația
„Eurotransplant"

Organizația „Eurotransplant", 
înființată in 1968, care grupea
ză centre de conservare a ri
nichilor din R.F. a Germaniei, 
Belgia, Elveția, Austria și Olan
da, a anunțat că, in cursul a- 
nului 1971, a mijlocit 252 de 
operații de transplantare a ri
nichilor.

Hoțul... păcălit
Dtntr-o camionetă staționată 

intr-un loc de parcaj din Mar
silia au fost furați în timpul 
nopții 200 de pantofi. „Dacă 
hoțul nu dispune de o listă 
cu numele unor clienți cu un 
singur picior, prada nu-i va fl 
de mare folos" - a declarat, 
mucalit, negustorul păgubaș. 
Intr-adevăr, toată încălțămin
tea furată face parte dinlr-o 
partidă de marfă confecționa
tă numai pentru piciorul sting, 
în timp ce perechile corespun
zătoare se aflau in cutii in alt 
loc,-urmind a fi reunite ulteri
or.

T I E I
genții moderni — refractari 
descompunerea biologică 
rod marmura fundațiilor.

Poluarea atmosferei s-a do
vedit in cele din urmă cel mai 
redutabil dintre numeroșii duș
mani ai orașului-muzeu. Coro
dați de ceața vătămătoare, pi
cioarele bidiviilor Quadrigei 
riscă să se rupă in orice mo
ment. S-a propus deci să fie 
supuși unui tratament, la mu
zeul Marciano, aflat la vreo 
sută de metri de bazilică, nu 
insă înainte de a fi instalată 
o copie pe portalul de la Șan 
Marco.

Traversind Canal Grande pen
tru a admira bazilica Santa 
Maria della Salute - constru
ită in anul 1630 pentru a cele
bra sfirșitul cumplitei epidemii 
de ciumă — poți citi pe im
punătoarea fațadă o placardă 
cu indicativul „Atențiune !“ Un 
glumeț a adăugat „îngeri că
zători". Departe de o aluzie 
biblică la căderea îngerilor ; 
este vorba pur și simplu de 
îngerașii care ornează fațada 
și care se macină puțin 
puțin.

Raportul întocmit 
U.N.E.S.C.O. cu privire 
soarta Veneției arată că

400 poloto, 22

tru fresce și 6 la sută pentru 
sculpturile in marmură sau pia
tră "

Alterarea regimului apelor 
și atmosferei este, în conclu
zia oamenilor de știință, cauza 
principală a tuturor relelor. In 
anul 1501, în timpul dogelui 
Agostino Barbarigo, Consiliul 
celor Zece a decretat că ori
cui- ar încerca „să deterioreze 
intr-un fel sau altul digul pu
blic, să instaleze o conductă 
subterană pentru a capta a- 
pele, să aprofundeze sau să 
lărgească un canal..., i se va 
tăia mina dreaptă, i se va smul
ge ochiul sting și i se vor 
confisca toate bunurile". Din 
păcate, insă, spre zilele noos- 
tre, rigorile unui astfel de de
cret au fost cu totul date ui
tării. Și natura s-a răzbunat...

întreprinderile chimice, petro
chimice sau de alt tip au fost 
instalate in imediata vecină
tate o Veneției, pentru a valo
rifica apropierea portului. S-o 
ajuns în acest mod ca numai 
Io Morghera să fie pompați 
40 000 m3 apă anual pentru 
nevoile producției industriale. 
Și un olt lucru intrucitva ase
mănător : în zona orașului e- 
xistă circa 30 000 fîntinl arte
ziene, ceea ce provoacă in 
mod inevitabil cavități subtera
ne și, în consecință. scufun
dări de teren. Laguna moi es
te traversată de un „canal pe
trolier", lung de 18 km, adine 
de 14 m șl lot de 200. Exact 
in primo etapă a lucrărilor de 
construcție Io acest canal s-a 
produs inundația din 1966 :

ca- 
ita-

nici instalații sanitore. Veneția /
este unul dintre rarele orașe r
din Italia unde mortalitatea es- y
te superioară ritmului natalității. c

Trebuie nu numai să fie pre
zervate tezaurele de artă ale c
orașului, ci trebuie să fie ere- C
ate concomitent condiții norma- \
le pentru locuitorii orașului.
Este o sarcină realizabilă, fon- K
durile necesare fiind deja x
strînse. Pină în prezent, se 
pornește de la creditul inter
național de 250 miliarde lire. \
Municipalitatea orașului va o- \
vea la dispoziția sa un fond S
de 100 miliarde lire ; guver- \
nul - unul de 90 miliarde, iar :i
guvernul regional - 60 miliar
de lire.

Deocamdată, Veneția și Io- \
cuitorii săi sînt destul de de
parte de materializarea oces- \
tei baze financiare in măsuri J
concrete : departe chiar de un f
plan care să poată fi pus in L
aplicare in viitorul cel mai a- 
propiat. Proiectul de lege mai 
trebuie incă să fie supus vo- r 
tării parlamentului, după care L
guvernul regional se va ocupa »
de utilizarea creditelor. /

Comentind acest text legisla- <'
tiv. președintele Consiliului de 1,
Miniștri, Emilio Colombo, de- ►
clara cu puțin timp in urmă 
la Veneția : „Statul este gata <1
să se achite de datoria sa mo- \
rală către Veneția și populația »
acestui oraș". Acum se speră / 
că rambursarea nu va întirzia, <,

perelor sole de artă, a acor
dat Italiei un împrumut inter
național in valoare de 250 mi
liarde lire. O dată in plus, a- 
ceastă sumă rămine ineficient 
utilizată.

Fără îndoială, anumite lu
cruri se fac. Există deja proiec
tul unei ecluze mobile pentru 
protejarea lagunei împotriva 
mareelor. In apropiere de Pa
dua, se construiește pe o su
prafață de mai multe hectare 
un „model al Veneției", menit 
să ajute la determinarea di
mensiunilor exacte ale calami
tăților și la întocmirea unui 
plan de salvare.

Foarte adesea, salvarea Ve
neției este considerată ca o 
întreprindere pur tehnică, ca 
in cazul monumentelor de la 
Abu Simbcl, pe Nil, sau al ce
lor de la Angkor, din Cam- 
bodgia. Proiectele se reduc la 
un gen de „mumificare" a o- 
rașului, la o transformare a lui 
intr-un soi de Pompei nea
tins, dar la fel de pustiu ca și 
el.

Drama Veneției nu înseamnă 
doar distrugerea marmurei și 
bronzurilor ; el comportă, de 
asemenea, un aspect uman. In 
anul 1951, in partea insulară 
a Veneției, puteau fi numărați 
190 953 locuitori. Astăzi ei sint 
aproximativ 115 000.

Vechile clădiri sint frumoase, 
dor nu convin unei existențe 
contemporane. 16 000 locuințe, 
situate la parterele acestor 
clădiri, sint inundate cu regu
laritate. De regulă, aceste ca
se nu posedă nici încălzire și

opele mării au irupt in „cana
lul petrolier" și au ajuns să a- 
salteze zidurile clădirilor. Moi 
mult, valoarea economică a 
canalului este de fapt îndoiel
nică, deoarece in perioada 
construcției sale s-a început și 
utilizarea petrolierelor de 
re tonaj pe care canalul 
nu le poate primi.

Nu există săptămină in 
re să nu apară in presa
liană articole in care se face 
apel la toată lumea pentru a 
salva Veneția. Un comitet in
terministerial a fost creat incă 
din 1962, dar el a trebuit 
mai aștepte incă șapte 
pentru a se pune, în fine, 
picioare. Există tot felul de co
misii și grupuri de cercetare : 
au fost întocmite zeci de ra
poarte de constatare a stării 
monumentelor venețiene. Dar 
nici măcar textele cele mai e- 
locvente nu pot înlocui oțelul 
și betonul, necesare pentru a 
susține digurile și fundațiile, 
instalațiile de filtrare cu care 
ar trebui să fie dotat comple
xul industrial Marghera-Mestre.

Acum cinci ani, guvernul ita
lian a acordat un credit in 
valoare de 30 miliarde lire ita
liene pentru repararea pagu
belor provocate de inundații 
și pentru luarea unor măsuri 
urgente de salvare o Veneției. 
Or, acești bani nu au fost în
totdeauna folosiți. U.N.E.S.C.O.. 
studiind situația tragică in ca
re se găsește orașul și avînd in 
vedere rolul pe care l-a jucat 
el in istoria civilizației precum 
și valoarea inestimabilă

să 
ani 
pe

cite

Tiparul — Întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Pelroșunl 40 390

reo actuală a 
mănăstiri și 86 biserici trebuie 
să îndemne la o serioasă me
ditație ; și nu numai la atit. 
Pierderile anuale sint evalua
te la 2 la sută pentru pictura 
pe lemn, 3 Io sută pentru pic
tura pe pinză, 5 la sută pen-
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