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colectivului de oameni ai muncii 
din Combinatul siderurgic Hunedoara 

către toate colectivele de muncă 
din întreprinderile industriei metalurgice

In dezbaterea cetățenilor
Organizate de Comitetul execu

tiv al Consiliului popular al mu
nicipiului Petroșani, in temeiul 
Legii nr. 20/1971, miercuri 2 fe
bruarie a.c. s-au desfășurat a- 
dunările locuitorilor din circum
scripțiile electorale nr. 41 și 42. 
din cartierul Aeroport.

Cu acest prilej, locuitorii do- 
miciliați pe străzile Păcii și Oi- 
tuz, prezenți in marea lor majo
ritate Io cele două adunări, ți
nute în localul Școlii generole nr. 
5, au fost informați in legătură 
cu prevederile legii privind orga
nizarea contribuției bănești și in 
muncă a cetățenilor, precum și a 
principalelor obiective gospodă- 
rești-edilitare și de înfrumusețare 
propuse a se realiza in orașul 
Petroșani.

Pe marginea problemelor înscri
se la ordinea dc zi, au luat cu- 
vîntul peste 20 de cetățeni din 
cele două circumscripții. Adună-

FIuxul dc transport ur
mărit șl dirijat din stația 
„dispecer" a minei Lupeni.
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rile au stabilit să se presteze cite 
4 zile de muncă pentru bărbați și 
3 zile de muncă pentru femei, la 
obiectivele nominalizate in lista 
lucrărilor pentru municipiul Petro
șani.

In cadrul adunărilor, locuitorii 
au propus ca zilele de muncă să 
fie prestate la ștrandul din Aero
port, locul de agrement, extinde
rea zonelor verzi, amenajarea 
parcurilor și la construcția pieții 
din cartier.

In cuvintul lor, participants la 
discuții au cerut să se treacă de
ja la întocmirea programului de 
acțiune pentru ca locuitorii să-l 
cunoască și să înceapă, încă din 
această lună, prestarea zilelor de 
muncă stabilite. Totodată ei s-au 
angajat să susțină Comitetul exe
cutiv al Consiliului popular al mu
nicipiului Petroșani, in aplicarea 
corectă a legii și la înfăptuirea 
rucrărilor stabilite pentru înzestra
rea localității cu noile obiective 
de interes obștesc preconizate.

La sfi/șitul adunărilor au fost 
aleși delegații care să reprezin
te cele două circumscripții la a- 
dunarea locuitorilor pe municipiu, 
ce va avea loc in luna martie a.c.

Păsfrînd ritmul cu care a pășit in noul an, colectivul 
minei Petrila, a inchciat luna ianuarie cu un bilanț pozitiv 
Ia producția ele cărbune.

Din primele zile ale lunii, colectivul de muncitori al sec
torului IV, in condițiile lucrului in regim de 6 orc pe 4 
schimburi bine organizate, a dobindit rezultate in muncă si
tuate la cote înalte: o depășire a planului sectorului la pro
ducția de cărbune cu peste 2 000 tone. Realizările obținute sînt 
contribuția brigăzilor din abatajele sectorului, a brigăzilor dc 
pregătiri, deservite permanent in modul cel mai optim dc 
către efectivele de regie, mobilizate de către organizația dc 
partid a sectorului și sprijinite dc 
ganizația U.T.C.

Roadele activității brigăzilor se 
câștigurile bune realizate. Brigada ___________ _______
VOICU, la abatajul frontal 15—14 vest realizează un ciștig 
de 139 lei/post minier, ca urmare a îndeplinirii normei in 
proporție dc 101.2 la sută, aceasta insemnind 220 tone peste 
plan. Ortacii șefului dc brigadă NASTASE ZAMFIR, dind 
160 de tone cărbune peste plan ciștigă 138,50 lei/post minier, 
depășind norma cu 1,8 la sută. Alături de frontaliști. mine
rii de la abatajele cameră și-au adus de asemenea aportul 
la succesele sectorului prin depășiri substanțiale. La aba
tajul cameră 17 V, brigada Iui GHEORGHE TOMA, reali
zând norma in proporție de 101,6 la sută, ciștigă 133 lei/post 
minier iar la abatajul cameră nr. 18 V, brigada lui CON
STANTIN Al.EXE. realizind norma in proporție de 100,9 la 
sută ciștigă cite 136 lei/post minier.

Și brigăzile dc pregătiri și întrețineri, incadrîndu-se in 
dinamica ascendentă a sectorului, au contribuit și ele la 
mindria comună prin rezultate frumoase. Ortacii lui ȘTE- 
LIAN MATTEL executind in cursul lunii trecute lucrări dc 
calitate bună in condiții de înaintare rapidă obțin câștiguri 
intre 135—137 lei/post, cu realizarea normei dc 103,3 la sută 
iar cei ai lui ION DUȘCA, la rcarmarea galeriei 18—19 V, 
realizează norma in proporție de 115,8 Ia sută.

Asemenea sectorului IV, colectivul sectorului I a con
tribuit Ia bilanțul pozitiv al minei Petrila din luna ianua
rie cu 137 tone date peste plan. Se detașează in fruntea co
lectivelor de muncă din acest sector brigăzile conduse dc 
X ASILE AX ARVAREI, dc la abatajul cameră nr. 16 E din stra
tul 5. având realizat un ciștig dc 105 lei/post minier la o de
pășire a normei cu 12,3 la sută, cea a lui ION ERDEȘ, care. 
lucTînd la abatajul cameră nr. 8 E in stratul 5. in condiții 
deosebite (o laminare) obține un ciștig de 136 lei/post minier, 
prin realizarea normei in proporție de 100,6 la sută. Și briga
da de înaintări a lui GHEORGHE ZAHARIE a cîștigat 146 
lei/post minier, la atacarea in steril făcută la nr. 17 E din 
stratul 5, prin realizarea normei în proporție de 11,3%.

A. HOFFMAN

trebuie să devină
a

puternice instrumente de dezvoltare 
conștiinței socialiste

grupa sindicală și or-

concretizează astfel in 
condusă dc EUGEN

I

In măsurile adoptate dc Comite
tul Executiv al C.C. al P.C.R. pre
cum și dc Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân din 3—5 noiembrie 1971, s-a 
subliniat pregnant necesitatea îm
bunătățirii învățămintului de partid, 
a sporirii contribuției acestuia la 
cunoașterea aprofundată a politicii 
partidului și statului nostru, la c- 
ducarea comuniștilor și a celorlalți 
oameni ai muncii în spiritul ideo
logiei marxist-leninistc, al eticii 
noi. socialiste.

Intre multiplele forme ale învă- 
țămîntului dc partid, cursurile de 
educație moral-cctățenească au, prin 
excelență, menirea de a-i înarma 
r>c membrii de partid și pc cci- 
alți oameni ai muncii cu cunoaș

terea principiilor și normelor mo
ralei comuniste, de a-i forma ca 
propagatori activi și militanți ho- 
tăriți ai acestor înalte principii ce 
trebuie cultivate în gîndirca și com
portarea membrilor colectivelor în 
care trăiesc și muncesc. Asemenea 
cursuri funcționează în număr dc 
91 in municipiul nostru și cuprind 
fieste 3 5C0 cursanți, în tematica 
or figurînd probleme privitoare la 

etica și disciplina muncii, echita
tea și dreptatea socialistă, cinstea 
și corectitudinea în viața obștească 
și personală etc. Eficiența cursuri
lor de educație moral-cetățen  casca 
este cu prisosință dovedită în li
nele întreprinderi și instituții, cum 
sint : E. M. Lupeni, Cooperativa 
„Deservirea", Spitalul unificat Pe
troșani, U.U.M.P., filiala Băncii 
naționale și altele, unde dezbaterile 
problemelor de etică au fost an
corate în viața colectivelor respec
tive, în necesitățile reale izvorîte din 
activitatea de zi cu zi. Rezultatele 
dezbaterilor s-au reflectat în dez-

vokarea unei puternice opinii dc 
masă în favoarea atitudinii înain
tate față dc muncă și față dc a- 
vutul obștesc, în creșterea combati
vității împotriva abaterilor dc la 
morala socialistă.

Programul
de

educație
comunistă

in
acțiune

■■■■□■■■■■■■■■

dezvolta convingeri și atitudini 
înaintate. De multe ori, în dezba
teri, in locul combativității, pozi
ției ferme față dc mentalitățile și 
atitudinile înapoiate, și-a făcut loc 
un spirit de îngăduință, dc como
ditate călduță, ceea cc, desigur, nu 
este de natură să contribuie la for
marea unei sănătoase opinii de ma
sa. Cazurile dc sancționare pe li
nie administrativă a unor membri 
de partid sau a altor salariați pen
tru diferite abateri n-au devenit, 
cum era firesc, premisele concrete 
ai# unor discuții de profundă sub
stanță etică, ale unor dezbateri mul
tilaterale la cursurile de educație 
moral-cetățencască. De observat este 
faptul că aria fenomenelor nega
tive combătute s-a restrîns, în
deobște, la acelea privind compor
tarea în muncă, în producție, dar 
s-a neglijat tot mai mult compor
tarea în societate.

Firește, problemele dezvoltării u- 
nci înaintate conștiințe socialiste im
plică aspecte foarte diverse. De

Bilanțul rodnic al primului 
an al cincinalului, înfățișat in 
comunicatul cu privire la înde
plinirea planului de dezvoltare 
cconomico-socialfl pe anul 1971, 
atestă realismul prevederilor 
planului, uriașa forță de creație 
a poporului animat de hotărirca 
nestrămutată dc a asiaura îna
intarea rapidă a patriei pe ca
lea înfăptuirii multilaterale. A- 
lături de celelalte colective din 
industria metalurgicii, siderur- 
giștii din Hunedoara au înche
iat anul 1971 cu rezultate de 
prestigiu, depășind totalitatea 
indicatorilor tehnico-econom ici 
planificați. Sporurile față de 
plan se ridică la 2,21 la sută la 
valoarea producției marfă, 3,11 
la sută la producția marfă vin- 
dută și încasată, cheltuielile la 
1 <100 lei producție marfă au fost 
reduse cu 2,08 Ici și s-au obținut 
beneficii suplimentare în valoa
re dc 48 milioane lei. Au fost 
furnizate în plus economici na
ționale mari cantități dc produ
se Siderurgice, intre care 2 700 
tone cocs metalurgic, 26 500 to
ne fontă. 38 000 tone oțel Martin 
și electric și 15 000 tone lamina
te finite pline.

Analizînd multilateral rezul
tatele activității desfășurate in 
primul an al cincinalului, rezer
vele potențiale dc creștere a 
producției de metal, de perfec
ționare calitativă și sporire a 
eficienței economice, colectivul 
de muncă al Combinatului si
derurgic Hunedoara este ferm 
convins că există toate premi
sele ca în anul 1972 să se ob
țină rezultate deosebite in reali
zarea sarcinilor cantitative și 
calitative ale planului.

Exprimînd voința unanimă a 
tuturor siderurgiștilor hunedo- 
reni, adresăm către toate colec
tivele de muncă din industria 
metalurgică chemarea Ia între
cere pentru depășirea sarcinilor 
mobilizatoare ce revin siderur
gici românești in al doilea an 
al cincinalului. Ne angajăm ca 
prin folosirea intensivă a capa
cităților dc producție, gospodă
rirea judicioasă a mijloacelor 
materiale și financiare, dezvol 
tarea inițiativei și valorificarea 
capacității de creație a colec
tivului, perfecționarea continuă 
a întregii activități, ridicarea pe 
o treaptă superioară a muncii 
politice-educative și dc pregăti
re profesională, îmbunătățirea 
condițiilor de muncă să depășim 
sarcinile dc plan, față de nive

lurile cantitative și valorice ale 
producției industriale planifica
te, astfel :

• valoarea producției marfă
fio milioane Ici

• cocs metalurgic
I 500 tone

• fontă
15 000 tone

• oțel
20 000 tone

• laminate total
15 000 tone 

din care : finite
10 000 tone

• aport favorabil la balanța 
dc plăți prin export supli
mentar și reducerea im
porturilor

5 milioane lei valută

Prin îmbunătățirea activității 
de întreținere, realizarea în ter
menele planificate și de bună 
calitate a reparațiilor curente, 
mijlocii și capitale vom crea 
condiții pentru creșterea gra
dului de utilizare a capacități
lor dc producție la agregatele 
siderurgice dc bază in 1972 cu 
1 la sută pentru creșterea tim
pului efectiv de funcționare a 
furnalelor, cuptoarelor Martin 
și electrice cu 1 la sută, precum 
și cu 50 orc la liniile finisoarc 
dc laminare.

Perfecționarea sistemului in
formațional și dc decizie, îm
bunătățirea activității de orga
nizare a producției și a muncii 
concretizată prin valorificarea 
a patru studii cu eficiență dc 
circa șase milioane lei. moder
nizarea a opt procese tehnolo
gice, intensificarea proceselor 
metalurgice, extinderea utilizării 
oxigenului și folosirea de înlo
cuitori de combustibili tehnolo
gici deficitari vor conduce la :

— reducerea consumurilor spe
cifice cu 2 000 tone metal, 2 000 
tone cocs metalurgic, 1 000 tone 
materiale refractare, 5 000 tone 
combustibil convențional și opt 
milioane KWh energie electri
că;

— reducerea cheltuielilor ma
teriale de producție cu 10 mi
lioane lei;

— obținerea unui volum total 
de beneficii suplimentare dc 20 
milioane lei.

Se va intensifica preocuparea 
pentru organizarea superioară a 
locurilor dc muncă, măsurarea 
muncii și extinderea acordului 
în secțiile de bază și producă

toare dc piese de scmmb cu 'I 
In suiă. se va îmbunătăți asis
tența tehnică pentru diminua
rea numărului de salariați caro 
in anul 1971 nu și-au realizat 
integral normele dc muncă.

Productivitatea muncii in u- 
nități naturale va crește față 
dc plan cu 20 tone fontă și 60 
tone oțel pe salariat la furnale 
și oțelării și cu 1 500 lei pe sa
lariat la nivelul combinatului.

Ansamblul acestor măsuri va 
conduce la îmbunătățirea gra
dului de utilizare a fondurilor 
fixe, ceea ce va permite obți
nerea unui spor dc 8 lei pro
ducție globală și cu 2 la sută 
mai multe beneficii pc 1 000 lei 
fonduri fixe, rata rentabilității 
urmind să crească cu 1,5 la sută 
față dc sarcina planificată.

Vom depăși planul la oțeluri 
aliate cu 2 la sulă, in principal 
pe seama extinderii cu 40 ia 
sută a sortimentelor dc oțeluri 
aliate elaborate in cuptoare 
Martin.

Se va extinde gama oțelurilor 
înalt aliate, refractare și inoxi
dabile destinate fabricării țe
vilor pentru cazane dc marc 
productivitate și presiune, pre
cum și pentru utilajul chimic 
și energetic. Se vor definitiva 
tehnologiile dc elaborare și la
minare a 9 mărci de oțeluri 
destinate fabricației de autotu
risme, autocamioane și liniilor 
dc transport energetic. Dc ase
menea, se vor asimila 3 noi li- 
podimensiuni dc laminate.

Producția de laminate dc ca
litate superioară va spori cu 
minimum 15 la sută comparativ 
cu anul 1971, prin utilizarea dc 
procese tehnologice moderne dc 
prelucrare a suprafeței prin 
frezare și flamarc la cald, po
lizare și cojire la rece. Pierde
rile tehnologice se vor reduce 
cu minimum 10 la sută față de 
anul 1971

Ca urmare a îmbunătățirii 
condițiilor de producție se va 
asigura executarea integrală a 
contractelor economice prin sa
tisfacerea lor cantitativă și 
sortimentală cu o devansare de 
o zi față de termenele contrac
tuale trimestriale.

Se vor recupera și livra pen
tru recondiționară deșeuri in
dustriale — neferoase, refracta
re și dc altă natură — in va
loare totală de un milion lei.

(Continuare în pag. a 3-a)

Utilaje
în dotarea I.G.C

Analizînd însă activitatea în lu
mina programului de educație co
munista elaborat de partid, se con
stată că aportul cursurilor de edu
cație moral-cetățencască la promo
varea valorilor eticii noi este, în 
ansamblu, cu mult sub nivelul ce
rințelor. Rămînerea acestei activi
tăți la un stadiu teoretic, abstract 
al dezbaterilor slăbește eficiența a- 
ccstora. Activitatea cursurilor de la 
sectorul I.G.C. Lupeni, comerț Vul
can, comerț Petroșani, Fabrica de 
produse lactate și altele dovedește 
faptul că a fost pierdută din ve
dere funcția, prin excelență forma
tivă, a învățământului de partid, 
menirea sa nu numai de a instrui 
și transmite cunoștințe, dar și de a

Petru BALAN 
activist

Cabinetul municipal dc partid

Recent, necesarul de utilaje al I.G.C. Petroșani a fost 
îmbogățit cu două noi mașini destinate efectuării unor lu
crări gospodărești-ediliiarr.

Este vorba, in primul rînd, dc un tractor tip .T-112", 
importat din R.P. Bulgaria. Noul utilaj dispune de agre
gate cu ajutorul cărora pot fi efectuate diferite lucrări dc 
întreținere a zonelor verzi — arat, cosit, greblat —, precum 
și diverse transporturi, el fiind prevăzut cu remorcă proprie. 
Cealaltă mașină la care ne referim, este o autostropitoare 
„SR-113". Față de utilajele cu aceeași destinație aflate în 
parcul întreprinderii, noua autostropitoare prezintă îmbună
tățiri la dispozitivul folosit pentru spălarea străzilor și este 
dotată cu o pompă de absorbție utilizată la umplerea rezer
vorului cu apă.

CARTEA DE VIZITA GOSPODĂREASCA
A ORAȘULUI NOSTRU

Raid anchetă prin cîteva cartiere 
ale Petroșaniului

Incepind să identificăm cauzele care fac ca orașul — 
reședință al municipului nostru să nu se prezinte, în aceste 
zile de iarnă fără zăpadă, pe deplin mulțumitor din punc
tul de vedere al curățeniei, am efectuat miercuri, 3 febru
arie, însoțiți de tovarășii Aurel Bora, șeful serviciului de 
salubritate din cadrul I.G.C. Petroșani, și Ioan Baier, con
trolor, un raid prin cîteva 
ale orașului șl, determinat 
expuse exigentelor impuse

din cartierele mai dens populate 
de acest considerent, mai mult 
de normele de igienă.

Primul „obiectiv* al raidului 
nostru — blocurile turn din 
strada Vasile Roaită. Înainte 
însă de a ajunge aici, pe stra
da N. Bălcescu, ne atrage aten
ția „peisajul' incintei sediului 
T.A.P.L. Petroșani. Cărbuni, 
lemne, niște mese metalice hîr- 
buite, bălți, hîrtii, peste tot 
hîrtii, gunoi și foarte puțină or
dine — iată aspectul acestei 
curți pe lingă care trec zilnic, 
sute, mii de cetățeni spre și de 
la piața orașului, a aces
tui „centru* administrativ al 
T.A.P.L. Nu vrem să generali
zăm, 
tuși, 
dacă 
cerii 
derii - ____ ______
Isaj*. ce te Doaie vedea in „ca
sa" sa, in „casele* sale, adică

dar un gind ne silește, fo
să ne punem întrebarea ; 
in incinta sediului condu- 
administratjve a întreprin- 
întilnim un asemenea „pe-

in restaurante, bufete ele... și 
în jurui acestora ? Și dacă n-ar 
fi suficiente mijloace pentru 
transportul gunoiului, pentru a- 
ducerea de savură roșie de Ia 
Peștera Bolii, cu care să se ni
veleze și să se schimbe aspec
tul incintei respective, mai trea
că. meargă, dar ea e transfor
mată intr-un veritabil garaj a- 
uto.

In continuare, pe aceeași 
stradă, mal intîlnim, în cîteva 
locuri, mici porcoiașe de nisip 
și gunoi depuse de lucrătorii 
sectorului de salubritate pe spa
țiul însămânțat cu iarbă și ne
transportate demult, iar cam la 
mijlocul străzii, o grămadă a- 
preciabilă de moloz, cenușă și 
gunoi.

— Stă de astă toamnă aici, 
tovarășe Bora, cine ar trebui să

continuare, pe

transporte această... grămadă ?
— Noi transportăm numai 

gunoiul. Molozul trebuie să-1 
transporte ce-i ce au făcut re
parațiile la clădiri.

— Dar mai e și cenușă și gu
noi ?!

— Vedeți, așa se înlîmplâ și 
in alte locuri in orașul nostru, 
molozul rezultat din diverse re
parații nu este transportat la 
timp, cetățenii pun peste el ce
nușă și gunoi și, apoi, apare un 
fel de cerc vicios: noi nu trans
portăm molozul, I.G.L.-ul și al
te unități care fac diferite re
parații, și chiar cetățenii, nu 
transportă gunoiul. Intre timp, 
grămezile sporesc.

La sfirșitul acestui scurt dia
log, simțeam necesitatea pre- 
zenței unui „arbitru*, care să 
dea prompt o decizie de pune
re la punct a celor care-și pa
sează cu ușurință obligațiile ce 
le revin pentru întreținerea cu
rățeniei și aordinei în oraș. Am 
regretat atunci că din „echipa" 
de raid nu făcea parte un re
prezentant al secției gospodărie 
a consiliului municipal.

...Strada V. Roaită, blocul turn 
nr. 9. Vizităm partea mai... dos
nică, unde se află și ..punctul 
gospodăresc* (denumire cam 
improprie a locului unde se co
lectează gunoiul menajer din 
bloc). Trebuie să credem ce ne 
văd ochii... In boxă nu era gu
noi. II transportaseră edilii ce
va mai înainte. Era în schimb 
gheață, gheață amestecată cu 
resturi de gunoi. Ceea ce ne-a 
surprins însă cit se poate de 
neplăcut aici este aspectul spa-

țiilor din jurul blocurilor. Pes 
te tot, pînă la zeci de metri de
părtare de bloc — cutii de con
serve consumate, de diferite 
mărimi și forme, cîrpe, hîrtii, 
foarte multe și urile hîrtii. tot 
felul de alte reziduuri împrăș
tiate pe fosta zonă verde, găini, 
însoțitorii încearcă să explice 
situația, relevînd că zonele ver
zi din preajma blocurilor nu 
sînt și nici nu trebuie să fie 
incluse in suprafețele care se 
mătură în baza contractului 
dintre I.G.C. și secția gospodă
rie, că ele trebuie să-și păstre
ze, in general, aspectul care l-au 
căpătat prin lucrările de ame
najare din primăvara și vara 
anului trecut, că pentru aceas
ta, trebuie îngrijite .și păstrate, 
obligații ce revin îndeosebi ce
tățenilor. Așa stind lucrurile, 
îndrăznim să vă întrebăm, ono
rați locatari din blocul nr. 9, 
cum vă explicați prezența pe 
spațiile din jurul blocului în 
care locuiți a atâtor zeci de 
cutii de conserve ? De ce arată 
așa cum arată peisajul ce în
conjoară apartamentele de la 
balcoanele cărora, sîntem siguri 
priviți mai mult în sus și îna
inte și foarte puțin, poate deloc 
în jos ?

...Tot cu
V. Roaită, 
blocul nr. 
care ar fi

„fața* spre strada 
între C.T. nr. 4 și 
14, se află un teren 
bine dacă ar fi gol.

T. JAȚARCA

(Continuare în pag. a 3-a)

(Continuare in pag. a 3-a)
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Ne gîndvm vreoda
tă — atunci cind ac
torii sint prelung o- 
vaționați, sau reche
mați la rampă — la 
numeroșii „anonimi" 
care au participat, din 
„umbră", la punerea 
piesei in scenă ? La

scenograf, 
Mușic. pictor 
tant, Silvia 
că, sufleur.

execu-
Georgi- 

Elisa-

O echipă dc meșteri 
timplari, una de cro
itori, alta de tapiferi, 
execută decoruri, lu
crări dc tapițerie, cos
tume — intr-un cu- 
vînt acele obiecte cu 
totul și cu totul im
portante și absolut 
necesare pentru reali-

Orașe noi 
pe harta 
Ungariei

In anul 1945, în Ungaria e- 
xistau 50 orașe. La sfirșitul 
anului 1971, numărul lor a 
ajuns la 76. Proporțional, a 
crescut și numărul locuito
rilor din mediul urban : de 
la 36 ia sută în 1949, la a- 
proape 47 |a sută în 1971. 
Ceea ce a determinat și de
termină în Ungaria acesl 
ritm rapid al urbanizării 
sînt, fără îndoială, schimbu
rile înnoitoare petrecute în 
anii construcției socialiste în 
viața economică și social-po- 
litică a țării. Mici localități, 
unde odinioară. decenii la 
rînd, nu se întimnla nimic, 
se transformă astăzi — ca 
urmare a integrării in am
plul proces de dezvoltare e- 
conomică a țării — în mari 
și puternice centre industri
ale și urbane.

Așadar, în ultimii 25 ani, 
pe harta Ungariei au apărut 
26 orașe noi. Multe dintre e- 
le, așa cum sînt Dunaujva- 
ros sau Leninvaros. au fost 
înălțate pe întinderi goale. 
Pe locuri unde înainte nu 
creștea decît iarba. Altele 
s-au ridicat pe vatra unor 
mici cătune uitate de oameni i 
și vremuri.

...Istoria nașterii orașului 
Leninvaros este strîns legată 
de dezvoltarea industriei chi
mice ungare. In 1955. aici, pe 
o întinsă suprafață de pustă, 
s-a pus prima piatră de te
melie a viitorului principal 
centru al industriei chimice 
a Ungariei socialiste, numit 
atunci Tiszaszederkeny, Iar 
de doi ani — Leninvaros.

17 ani, în istoria unui oraș, 
reprezintă o perioadă scurtă: 
dar, vorbind despre Lenin
varos, 17 ani reprezintă în
săși existența localității. în
treaga istorie prezentă și tre
cută a acesteia. Astăzi, la 17 
ani de la punerea temeliei 
localității, aici se înalță un 
nou și modern oraș cu pes
te 12 000 locuitori. Interesant 
este faptul că la fel de tînă- 
ră ca și orașul este și vîrsta 
locuitorilor săi — media nu 
trece de 26 ani. Orașul dis
pune de școli, licee, grădi-

decvate tuturor epoci
lor istorice, tuturor 
personajelor. Sujleurul 
e un personaj „foarte 
ascuns". El este su
fletul spectacolului — 
„actorul" care joacă 
toate rolurile — și fă
ră de care uneori aces
tea s-ar putea încurca. 
Apoi regizorul — pă
rintele piesei — cel ca
re descifrează sensuri
le și ideile, In stilul său 
propriu, aduclnd în
noiri de la o stagiune 
la alta. In creierul 
său se zămislește totul. 
De aici e punctul de 

. ' regi
zorii tehnici, pictorul 
scenograf la concepe
rea schitelor pe baza 
cărora se va construi 
cadrul corespunzător, 
pictorul executant ca
re va da viată schite
lor.

Iar cel care cintă- 
rește, calculează, pro
cură întregul suport 
material necesar, e șe
ful de producție.

• , ... . ecl, iu ,
ce-l care isi joa-ă pie- het;1 Popcscu Si Floa- 
sti lor zilnica, dar in rea precllp| riouri din 
luminile pufin „binierc, Plena Dili-
strălucitoare ale culise- cea, peruchiera și multi 
l°r ’ alții, lucrători tehnici,

Ne-ani permis. re- croitori, timplari, ta
ce.nt, nu doar din sim- pițeri. Fiecare din -ei 
piă curiozitate să ________
tcundem pe uceastă

^XaS ?oc21“.«litunoașteți anonimii teatrelor? pi^' 
nț ol „actorilor- din. ,‘!hnle•
culisele Teatrului de* 
stat „Valea Jiului". Cu 
ce. să începem ? Există 
o '/vorbă : „Alte 
aceeași piesă".
este de fiecare 
alțu. Distribuția 
să mereu aceeași, 
reu următoarea : 
noviu Ilieș, secretar li
terar, Marcel Șoma, re
gizor, Maria Negruț, 
șef de producție. Ma
rin Dumitrescu și Geo 
Bucur, regizori teh
nici, Aurel Florca, pic-

măști 
Piesa 
dată, 

e i ri
me- 
Ze-

zarea piesei de laînseamnă o verigă fără
dc care piesa propriu- „naștere" pînă la exa- 
zisă, n-ar putea fi ju
cată, sau ar avei 
undeva, cîteva... goluri. 
Rolul fiecăruia reiese 
din distribuție și pre- 
supunînd că cititorii 
im au prilejul să vi
zioneze „piesa" din cu
lise, încercăm noi să 
o povestim. Mat e ce
va : pentru a respecta 
o numită cronologie 
vom începe eu sfirși-

mc nul sever la care e 
pe supusă in fața specta

torilor. Cabinierele au 
menirea de a însoți 

trupa și „joacă" roluri 
modeste, dar pline de 
o frumusețe aparte, 
numai iu cabinele tea
trului. Peruchiera, cu 
imaginația ei bogată, 
cu o neasemuită iude- 
minare și fantezie, con
fecționează peruci a- (Cont, in pag. a 3-a)

I. FIERARU
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AI. PINTEA 
Corespondent Agerpres ia 

Budapesta

(Gontinuare în nno. a 4-a)
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MONOGRAFIA VĂII JIULUI (XIV)
redactată ia 1933 de dr. Sebastian Stanca

Did veacul IV e.n. și pînă în 
veacul XIV, timp de o mie dc 
ani, nu avem pînă acum. în a- 
(fara obiceiurilor și dovezilor 
lingvistice, nici o altă dovadă 
istorică despre continui lalea a- 
șezârilor omenești în acest ți
nut.

Adăpostul milenar din munt 
i-a ocrotit pe Români pinâ 
tîrziu. Antonius Nerantius dm 
se< XVI spune că în afară dc 
Românii din jurul Hațegulu-, 
«ei din munți erau lipsiți de 
libertate Cei de la Hațeg au 
fost nobilitați mai ales de Ion 
Huniade pentru că au luptat 
ivntra turcilor.

Este imposibil de admis ca 
In vremurile următoare să nu 
fi fost măcar fragmente de 
populație, atunci cînd cnezate
le și voievodalele au fost în 
Poare și țara Hațegului avea 
c importanță deosebită în ros
turile statului. Istoricii au fă
cut dovada că încă în vremile 
Slavilor, Romând fcși aveau orga
nizațiile lor în voievodate și 
cnezate, independente unele de 
allele și identificate precis In 
veacul XII. Ele se alcătuiau 
după ținuturi in ..țara Oltului*, 
„țara Hațegului*. Jara Sevennu- 
lui“, etc.1) Prin analogie pu
tem admite că între aceste 
,țări* era și „țara Jiului", cită 
vreme noțiunea aceasta s-a păș
iră! pînă în ziua de astăzi în 
popor.

Aceste ținuturi aveau o situa
ție privilegiată pentru câ aveau 
dxemarea sâ apere granițele 
țărn. Puteau dispune liber de 
proprietățile lor, să ie Inse moș
tenire sau să le vîndă.

d i st r ictu m val achi ca 1 i um * ).J)
fara Hațegului ținea de voe- 

vodul Utovoi, care o primise 
ca feud de la regele Bela IV, 
pe la 1248 și a stăpinit-o pînă 
la 1280. cînd a murit in lupta 

. <i regele l-.dislau IV, căruia li 
refuzase plain contribuției a- 
nuale.3)

Li tavo i avea să |>ăzească tre
cători le Porților de Fier și ale 
Vulcanului. Avea o puternică 
nobilime românească în jurul 
său, cu scaune judecătorești și 
cu organizație militară.

In rostul de apărare a gra-

w -11111111
ițelor, desigur că și-a avui și 

Valea Jiului importanța ei, oftă 
\reme aparținea de ținutul Ha
țegului.

Mai tîrziu voevodatele dispar. 
Pe pămînturile lor ajunge stă- 
pin regele, iar nobilimea româ
nă se desnaționalizează. Regii 
Ungariei dăruiesc cu diferite 
ocazii moșiile din acest ținut 
familiilor nobile din țara Ha
țegului. In posesiunea acestora 
a rămas Valea Jiului pînă a- 
proape dc zilele noastre.

Cea mai veche urmă despre 
aceste donaț-iuhi ne-a rămas 
din anul 1416. In 18 april al 
acestui an. vîcevoevodul Lepes 
Loranl dâ un ucaz, în care a- 
testă că cneazul Muzsina (Mă
lină) Ion din Densuș și-a făcut 
dc vinzare posesiunile sale, în
tre care și una cu numele Sylo- 
tena în Valea Jiului.

A doua mărturie este de la

anul 1438.
Cu prilejul invaziei furcilor 

in 1438, familia Cândea își pier
de diplomele și cu dc și averi
le. Regele Albert înnoiește prin- 
Ir-o diplomă din 1439 donațiile 
nobil ilare ale familiei Cândca, 
primite de la regele Sigismund. 
Intre acestea erau și moșiile 
din Valea Jiului. Cândea era o 
familie nobilă românească din 
llîul dc Mori, ai cărei urmași 
s-ău maghiarizat Juînd numele 
Kendeffy. Kcnde. Kendriș și 
Kcnyderes.

Kendeffy — Cândea primise 
deci donațiile înainte de 1438 
de la regele Sigismund. Boerii 
Gândești au stat lungă vreme 
în legătură cu Jicnii banului de 
Severin de la care cumpărau 
porci IX' bani buni crăești.4)

Cândeștii aceștia au o oaste 
puternică de români recrutați 
din toată țara Hațegului. Cu a- 
ceastă oaste au înfîmpinat pe 
Turci în Valea Jiului, la Vul
can, in 1442. In fruntea oastei 
era nobilul Nicolae Cândea din 
Rî«l Morii — alias Kendeffv 
Miklos de Malomviz.

Puhoiul Turcilor a respins 
însă oastea creștină. Nicolae 
Cândea a rămas mort pe cîmpul 
de luptă în 20 decembrie 1442. 
..Ipsoquc Nicolaus in Alpîbus 
Vulcan dum se viribus Tnrco- 
rum opponeret per hostium ar
ma occubuit*. 5)

Iobagii Cândeștilor au făcut 
însă bravuri în lupta de la 
Varna în 1444 și în războiul 
contra lui Frederic III în 1446 
și pentru aceasta drept recu
noștință Huniade dăruiește lui 
Kendeffy cîteva sate cu toate 
moșiile lor ..consideratis mul- 
tismodis fidelatibus ct fide- 
lium obsequiorum grntuitis me-

■

robot japonez
Cel mai mic mini propulsor 

de rachetă, din lume, a fost 
realizat de Universitatea din 
Stuttgart. Avind dimensiunile 
de 15 x 15 x 60 mm și o greu-

JAPONIA — In urmi <ii aproximativ 15 zile,
Ueno Zoo" din Tokyo, girafa .Neck" a dat 

naștere unui pui n cărui piele este complet lip
sită dc petele specifice animalelor din arrawtfi 
specie. Micuțul „Toshiko", cum a fost numit pu
iul «le girafă, este considerat a fi reprezentantul 
unei specii foarte rare «le astfel de animale. 
„Ueno Zoo" deține acum două asemenea girafe, 
cea dc n (reia fiind îngrijită la National l’arlc" 
din Uganda".

IN FOTO : Scenă dc dragoste 
mult oprcciatul ci pui „Toshlko
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salvatoare
Penii u a descoperi mai ușor 

naufragiații pe mare, o firmă 
belgiană a lansat pe piață niște 
bluze confecționate dintr-o țe
sătură dc poliestcri metalizați. 
Armătura metalică este detec
tată de undele radarului nave
lor sau avioanelor, ceea ce 
facilitează descoperirea și loca
lizarea naufragiatului.

Mini propulsor de rachetă
In Japonia a fost realizat de curind un ro

bot unic care, după părerea specialiștilor, între
ce ca ..intelect** pe toți predecesorii săi. El poate 
deosebi lumina „cu ochii", poate lucra „cu miini- 
le“ și ginții cu „creierul". .Ochii văd" obiecte 
prin instalația de televiziune, o mașină electro
nică de calcul specială fixează culoarea lor, for
ma și distanța pînă la „mina" care acționează 
in urma punerii in funcțiune a unui manipulator 
complicat. La experimentarea robotului au fost 
mutate blocuri pentru construcții Ia locul stabi
lit cu exactitate. El a demonstrat că poate deo
sebi nouă culori, că poate lucra în toate direc
țiile și să-și corecteze greșelile. La încheierea 
activității, pe ecranul unde apar cuvintele, apare 
anunțul : . \m terminat", f ind constructorul din 
metal nu poate îndeplini o muncă, ce-i întrece 
puterile, apare semnalul : „Imposibil".

dirijarea reglării poziției și 
traiectoriei sateliților și a altor 
vehicule spațiale. Mini propulso. 
rul c prevăzut pentru perioade 
lungi de exploatare fiind des
tinat in mod special sateliților de 
telecomunicație cu viață lungă.

I

8 late de 70 gr, propulsorul binar 
cu gaz fierbinte, servește la
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viitorului

dc motoare Wankel.

• ft • ®e • • • • ®• •••••
mama pierzin-

★

văduva lui ?însor cu

Ins. Ilie BREBF.N

EPIGRAME
Unui

AF. CALARASU — ZIMBRI

cadrul Expoziției Intern. ',io-

Ciupca cu miini neobservate. 
Scăzând din marfă la cinlar. 
De tind c la penitenciar. 
Ii scade lui din Greutate-

★
îl întreabă

gestionar necinstit

Motorul

ce

Dacă nu vă su pirați, o

MEA?!

n) N. Iorga — „Istoria Rom. din 
Ardeal" Buc. 1915, p. 43 și 55
2) N. Densușeanu op. cit., p. 48- 
57.
3) N. Iorga „Sate și preoți" 
— p. 10.
*) N. Iorga — „Neamul rom. în 
Ardeal". I, p. 275.
5) N. Iorga „Istoria României*, 
p. 96. In amintirea acestui c- 
veniment s-a ridicat un monu
ment în Vulcan, distrus în 1918.

p • ^ClCinema ea
MOTTO :
Specialiștii unei întreprinderi din Vale, 

nu făcut un calcul interesant : numai pen
tru pregătitul cafelei, se plătește anual, 
o sumă egală cu pre iul de cost a — ZOO 
tone de cărbune. Energie electrică, dar... 
timpul pierdut ?

Unui angaja* chefliu

Și. in sfirșit, văzind că șeful, 
Atent cu el, ii face cheful. 
Convins că-i scos in relief. 
De-atunci intr-una e... cu chef.

In ordin nou a apărut. 
(Spun unii eu, nu l-am văzut) 
Prin care s-ar analiza 
Băutul zilnic dc cafea.
Și-n acest „ordin" zice-se. 
Există și-un capitol ce. 
Cu referire la cafea.
Prevede și tine s-o bea. 
Astfel, consumul sus citat. 
De miine s-a reglementat, 
Și-n instituții e permis. 
Doar de la .secretare' in sus. Precis. 
(Așa, ca un „divertisment" 
Legat dc priză și curent).
Și .ordinul" mai spune iar : 
Că-i interzisă .la pahar" 
Și, că, se vor servi „turcești" 
In clasicul .serviri", cu cești, 
Cum scrie ultimul tipic — 
Și numai fiartă în ibric.
Pentru ceilalți în schimb ,s-a zis*, 
Cafelele s-au interzis, 
Reșoul se va confisca 
Și prizele s-or sigila.
Dar... e și-un „dar" în acest caz 
Și vezi, de-aceea mi-e necaz... 
Economiile sint, cert. 
Și la consumul de curent ! 
Și-atunci, eficiența lor 
Ar fi justificată-n... cor, 
De-ar pune la cafea... contor !

Cel mai mare succes în ,___.... _______
nale dc biciclete și motociclete (I.F.M.A.) l-a înregistrat 
motocicleta cu motor Wankel. Construită de o firmă din 
NOrnberg noua motocicletă atinge viteza dc 135 km/h. 
Motorul,cu piston rotativ, se remarcă prin robustețea sa 
nccesitînd un volum mic de reparații. Pinâ in prezent 
există 15.000

ce-a pățit ?
— Păi am pus pariu 

care, se apleacă mai 
mult pe fereastră și ea 

ciștigat

cu Billy
Billy, mezinul fami- 

‘ Hei, obișnuit să pri
mească jucăriile și 
hainele vechi ale fra
telui mai mare o in- 
treabă intr-o zi 
maică-sa:

— Mamă, după 
iuri, trebuie să

Cineva
pe Billy:

— Unde-i sora ta ?
— In pat, și-a rupt 

un picior.
— Vai ce păcat, dar

școală și o întreabă pe 
mama sa :

— Spune mămico. 
este adevărat că pe 
mine m-a adus barza ?

— Da.
— Dar pe Johnny de 

la etajul trei, 
barza l-a adus ?

— Sigur.
— Și pe băiatul 

tăresei ?
— Bineînțeles,

— Ce faci, dragă ?... 
trecut o oră și tot n-ai 
depășit buburuza asta !
— Nu pot, draga mea, 
e șeful meu...
Desen de

Zoltan KiRALY-junior

punde
du-și răbdarea, dar nu 
înțeleg de ce ești atit 
de curios ?

— E ciudat că in
tr-un bloc atit de ma
re ca al nostru nu naș
te nici o femeie!

Billy se duce la bă
cănie, după cumpără
turi
— Cum dai ouăle ? 

il întreabă pe vinzător.
— Un șiling bucata, 

i se spune, iar cele 
sparte două la șiling.

— Bine răspunde 
Billy, sparge-mi și mie 
o duzină.

j Focul 
I curată 
I 
iapa
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La Uzina de mase plastice 
din Ural funcționează un cup
tor pentru „arderea** apcloa 
poluate, elaborat de proiectan
ta din Leningrad. Desigur fl- 
pa nu arde, dar în camera în
chisă unde arzătorul realizea
ză o temperatură de 1100 gra
de C. amestecurile ard, iar apa 
se transformă în vapori, după 
care se condensează și se puri
fică complet.

ORIZONTAL: 1) Satul in
care s-a născut la 15 mai 1838 
cel care avea să devină unu 
•din cei mai mari pictori ai nea
mului nostru — Nicolae Gri- 
gorescu — Dintre cele peste 
4000 de lucrări ale pictorului 
multe au ca subiect oamenii 
satului (sing.); 2) Specialitatea 
lui Anton ChJadek. primul con-

tact al lui Grigorescu cu pic- • 
tura la numai 10 ani (pl.) — 
Franța, unde Grigorescu va ac
tiva printre pictori de seamă 
ai timpului : 3) Colb nesfîrșil! 
— ....cu boi", iernă în opera lui
Grigorescu unde se dovedește 
de neîntrecut — Teșite! 4) O- 
perele pictorului (sing.) — 
.Munți in Ca r pa ți : 5) Singură

Pene de corlă I
Jăi eț ; 6) Soare în Egipt — A 
crea tablouri — Trei pagini de 
ziar I ; 7) Viața lui o cunoaște 
ți o redă foarte bine Grigores
cu în picturile: „Țăranca cu 
ulciorul", „Fetița", „Țăran dc 
munte", „Rucăreanca" — Pi
cioare de patruped ; 8) In stic
lă 1 — Sprijinitori ; 9) Asortat 
și nu prea I — 1870 e«le cel in 
care pictorul deschide prima 6a 
expoziție la București — A uni 
invers!; 10) Anotimpul redat 
în culori impresionante in o- 
pera lui Grigorescu — Grigores
cu Nicolae — Aluminiu; II) 
Titlul unuia dintre tablourile 
artistului care redau colțuri din 
natură (pl.); 12) Calitate pe ca
re o pierd contururile in tab
lourile lui Grigorescu în -.pe
rioada albă" în care pictorul își 
pierduse parțial vederea — Pie
să vestimentară în tablourile 
cu țărănci.

VERTICALI 1 Domeniul în ca
re Grigorescu a rămas prin tot 
ce a dat nemuritor —.... de 
Ia Smîrdan" — una din scenele 
de luptă (neart.) | Este de-

butul în pictură al lui Grigo
rescu — Prefix de egalitate ; 
3) Sacul lui Moș Gerilă — Nu
mai două clase urmează Grigo
rescu la București pentru ca a- 
poi să treacă la alegerea unei 
meserii ; 4) 1B38 — Nuanță de 
culoare — Arbust; 5) Calmat 
(fig.) — Inmînat pe la început! 
6) Peru ! — Cfiniță — Usturo- 
iat ; 7) In pictură ! — Acute I
— La intrarea în Japonia — 
Sfirșit de toamnă : 8) Careu ag
rar — mărit ; 9) ..Ispitit* de 
frumusețile ei, Grigorescu pă
răsește atelierul de multe ori 
și merge in natură — Cal — 
în înserare ! ; 10) Cură ! — „Re
porter de...“, funcție care-i o- 
feră lui Grigorescu teme ca 
„Prizonieri turci". „Atacul de 
la Smîrdan"; 11) Pictura, do
meniul în care Grigorescu va 
rămîne nemuritor — Răinîneri 
peste iarnă; 12) Nesecat izvor 
de inspirație pentru Grigorescu
— Lună în care a pierit în a- 
nul 1907 pictorul N. Grigores
cu.

Prof. 1. IVANESCU 
Lupeni

naravun

CE CAUȚI TU ÎN VIAȚA
uite cite zile o trăi. Adică, ce 
il privește dacă beau cu sticla 
sau cu paharul ? Beau cum 
imi place. Ce, cu l-am sjătuit 
■ um să-și incal|e galoșii di
mineața ? Și tu dejinitiv, de ce 
nu e bine ? Nu zic nimic. 
Și nu zic pentru că nu doresc 
decit un singur lucru, să mă 
lase iu pace.

Respectivului insă, ii pasă prea 
puțin de dorințele mele, așa 
incit continuă :

— Pentru că din sticlă <• mai 
rece și atacă gitul.

Asta-i culmea. Acum a înce
put să facă și pe înțeleptul. 
Auzi la el : atacă gitul. Și ce 
dacă-l atacă ? E gitul meu și

Da, poftiți o bere.
-'Îmi iau berea și mă așez 
undeva, in cel mai anonim colț 
al localului. Am la dispoziție 
un ceas liber, numai al meu și 
vreau să jiu numai cu mine 
însumi. Să sorb din cînd în 
cind cite o inghițitură de lichid 
aromat și să-mi las gindurile 
in voia lor. Să jacă fiecare 
ce o pofti, să alerge hoinare, 
nestingherite. Cit e de bine! 
Ce înseamnă cile va clipe de 
răgaz. De deconectare totală.

Savurez conținutul gălbui 
și... rece și mă las reveriei.

De la o masă din față insă, 
un om mă privește. Se uită 
insistent, provocator, de parcă 
i-aș datora ceva. Nu-l știu, 
nu l-am mai văzut niciodată. 
II evit indiferent, apoi, ințele- 
gind că acest lucru nu-l deran
jează, mă răsucesc ostentativ, 
incit nu-mi mai poate studia 
decit cel mult un umăr. Nu se 
lasă :

— Bună bere, nu ?
Mă jac că nu-l aud. Că doar 

nu intrasem acolo in calitate de 
degustător. Bună, ne bună, mie 
imi plăcea și nu aveam nici 
un chef de a da calificative. 
Dar, omul in cauză ține <u 
orice preț să-mi comunice ide
ile lui:

—Știți, nu e bine să o beți 
din sticlă/

Îmi vine să mă iiilorc spre 
e[ și să-i zic una, ca să nu mă

jac cu el ce vreau. Asta e! Ca 
să vezi, că am început să mă 
enervez. Mă întorc hotărît... Dar 
dumnealui, candid și jără pro
bleme, mă intimpină cu un 
zimbet de parcă l-aș ji im itat 
la masă la mine. Ba chiar tine. 
Se așează, (răgind zgomotos 
scaunul sub el.

— Că eu is pățit, la-n uita- 
ți-vă aici...

Cu acestea, cască gura și se 
îmbie să i-o examinez. Apoi mă 
poartă prin nu știu cite in- 
tîmplări, prin nu șiiu cite lo
curi, imi expune o întreagă 
autobiografie. Ce pot să jac ? 
11 ascult, il ascult și caut să-mi

•rmin berea. Mă ridic apoi, 
precipitai :

— Știți, mă grăbesc...
— Mu face nimic. Mi-a făcut 

plăcere '
Mă simt tentat să-i spun că 

mie in nici un caz, dar, la 
bun ? La ce ar folosi ? Even
tual, la o sfadă.

Și așa, s-a dus mult iubitul 
meu ceas de răgaz. S-au dus 
riunitele clipe de evadare, pe 
care le căutasem și reușisem 
chiar să le găsesc. Un <>m oare
care, gol de respectul cuvenit 
pentru intimitatea celor din jur, 
îmi răpise brutal niște nepre
țuite bunuri, iar eu, am lost 
nevoit să accept neputincios. 
Că, ce era să fac ? Să-l reped ? 
Să-l iau de guler și să-l izvtrl 
cit colo ? Nu aș fi salvat ni
mic. Dimpotrivă. Mi-aș li • mio
rii, nu numai acel ceas, < t încă 
vreo cîteva, ce ar Ji urmat 
piuă să mă liniștesc. $i măcar 
de ar fi un caz singular. Dar 
nu o. Se repetă aproape cu 
regularitate, ori de cite ori re
ușesc să jur vremii și încor
dării cotidiene, cîteva clipe de 
reculegere.

De cumva mă auci tu omule, 
ce intri, fără ca nțmcni să te 
invite. in vorbă, sporovăitul 
și călcind cu bocancii țintuiți 

notează că am început 
pierd răbdarea. Ți-aș 
personal, dar prea ești 

risipit peste lot, prea ești 
mulfil

S K \ V
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II E M ARE
Sr va imbiH>î«iăți activitatea 

•Ic prospcdarc a evoluției cere
rilor de metal ale beneficiari
lor, în vederea satisfacerii <om- 
plete a necesităților sortimenta
le. acoperirea cererilor de lami
nate la lungimi fixe și multi
ple.

Durata de cercetare se \ a re
duce cu 8,5 la șutii tată de plan 
prin organizarea Judicioasă n 
documentării, scurtarea duratei 
fizice la laborator si trecerea 
• »» precădere Ir experimentarea 
industrială pe Rcrecatele pro
ductive.

Se va reduce perioada de pre
gătire a lucrărilor de cercetare 
«ii 10 la sută față de durata 
normală, prin asigurarea solu 
fiilor tehnice verificate pe agre
gate existente in dotare și se 
vor crea condiții pentru aplica
rea in etapa următoare a unor 
cercetări cu o eficientă <lc 12 
milioane Ici.

O atenție dctiscbitft *-e sa a- 
«orda artivitătii de invenții, i- 
novații si raționalizări, punerii 
in s aloarc a < apacitMii < eca- 
toarc a colectivelor dc muncă, 
pentru obținerea unei creșteri, 
lată de 1971. de 30 la sută a

inovațiilor 
narea mai 
maiștrilor, 
vitatea de 
raționalizări, 
va spori cu 25 la sută, îai 
ciența inovațiilor 
crește «u minimi 
față dc anul precedent.

Prin eroarea condițiilor (ch- 
nico-matcrialc dc desfășurare în 
ritm susținut a lucrărilor dc 
investiții, in colaborare cu or- 
eanizația dc construttii și mon
taj. t om asigura :

— punerea in funcțiune a 
lurnalului nr. 0 dc 1 000 mc in 
condiții «are să determine re
ducerea cu 20 la sută a duratei 
de realizare a parametrilor tch- 
nico-oconomici proiectați ai 
cestui furnal ;

— punerea in lunițiunt' in 
primele trei trimestre a 85 la 
sulă din valoarea fondurilor 
fixe planificate pentru anul 
1972.

Pentru ac«»pcrirca in mai ma
rc măsură a nevoilor proprii 
dc piese dc schimb, se va or
ganiza asimilarea in fabritațic 
a unui volum de piese de 
schimb in valoare de 10 mili
oane lei. In acest sens, in sec
țiile producătoare de piese, se 
va generaliza activitatea în 
schimbul 11 și se va extinde 
schimbul III. Se vor executa 
dispozitive și instalații pe bază 
dc concepție și forțe proprii 
prin autodotarc in valoare to
tală de 10 milioane lei.

Creșterea nivelului calitativ 
al întregii activități impune ri
dicarea pe o treaptă superioară 
a nivelului de cunoștințe teh- 
nico-profesionale, de cultură

nplicnte. Trin antre- 
)ar£Îi a muncitorilor, 
tehnicienilor in aedi- 
invenții, inovații și 

numărul ai rstora 
efi- 

aplicatc va 
rum 5 la sută

•-

generală. «Ip perfecționare și 
specializare a tuturor categori
ilor de «.«larinți. fn care scop: 

Prin rețeaua de școli uzinale 
vom «alifii a minimum 40(1 de 
muncitori, iși vor perfecționa 
cunoștințele profesionale prin 
diferite forme dc școlarizare și 
reciclare peste 6 000 muncitori, 
600 maiștri, 350 cadre eu pre
gătire medic tehnică și econo
mică m .'IfHI cadre cu pregătire 
superioară. Vor fi îndrumați și 
sprijiniți pentru 
xătămintului dc 
rală lin număr 
600 salariati.

Se vor aplica măsuri comple
xe de îmbunătățire a condițiilor 
«le muncă, microclimat. «Ic g«»s 
podărire a suprafețelor dc pro
ducție. in care scop :

— se va gcncralizn «liescli/a- 
rca fracțiunii feroviare:

— se vor capta In sursă prin 
precipitare in elcctrofillrc sta
tice pulberile din gazele <lc ar
dere io două cuptoare Martin 
cu oxigen și se vor începe lu
crările dc construcție la încă 
două cuptoare ;

— se va extinde rețeaua 
deservire cu hrană tablă 
locurile grele de muncă :

— se vor efectua 200 001) ore 
de muncă patriotică pentru a- 
menajări in incinta secțiilor, 
înfrumusețarea zonelor exteri
oare. sistematizarea căilor 
acces.

In toate compartimente.

Comitetul de partid 
FETRU LUNGU

Pent™ Suciu Dionisie din 
Petroșani zarul și cu 
frișca, ar fi cam lot ti

no. Doar omindouo sint pe 
boză de lapte. Și, atunci cum 
să se observe diferența ? Drept 
urmare, lucrind CO muncitor la 
I.I.L. Simerio, Fabrica de pro
duse lactate Livezeni, a înlo
cuit pe rampa de incârcore. un 
bidon cu frișca, cu unul in ca
re o pus zăr. Dor, s-o observat 
lotus Ș s-a lins pe degete, 
otit de zăr. cît și de frișca. 
Sinbunjl lucru cu care s-a o-

Comitetul sindicalului 
GH. DÎRLEA

I 
I 
I 
I 
I
I _...........
I Ies, ou fost 8 luni inchisoare 
’ pentru furt.

I
I
I 

I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
Ițeles să-l găzduiască pentru o 

noapte, de-o dreptul impresio- 
® nontă. Atît de mult s-o simțit t legat de cel ce ii pusese Io 

dispoziție, ocoperișul cosei so- I le, incit, pur și simplu, nu s-a 
I indurat să plece de Io el cu 
I mîno goala, fără vreo ominti- 
I re. Așa că i-o luat moi multe 

obiecte de îmbrăcăminte și
I cu boni și acte. Bo 

și un C.E.C. de pe core apoi 
o reușit să scootă o sumă fru
mușică.

Dor tot ocesto l-a dai de 
gol. Și ocum, nu moi ore pro
bleme. Pentru 2 ani și 6 luni, 
va fi găzduit intr-un loc. de 
unde sigur că nu vo moi pu- 

'jro nimic.

osif Irina, fostă contabilă 
principală Io 
Petroșani, s-o

P.T.T.R. 
ințeles 

tcotte bine cu Mogdo Lucreția, 
contabilă principală Io aceeași 
unitote. Atit de bine, incit, pri
mo nu a ezitot să întocmeas
că documente de cosă, pe ba
zo căroro, cea de o douo a 
reușit să scoată și să-și însu
șească o sumă de boni.

De altfel, cea dinții făcuse 
rost și pentru sufletul său de 
niște „resurse” de ciștig frau
dulos • întocmirea documente
lor de cosă, in numele diferi
tor soloriați, ce aveau de ridi- i 
cot unele drepturi și sub cu- | 
vini că le inmineoză personal, i 
le ridica eo. Bineînțeles că în
treaga operoție se oprea aici. 
Banii, introu în buzunarul sou. I 
P no Io urmă o intrat si eo I 
pentru doi ani la inchisoare. I 
Prietenei sole, primind doar 1 | 

-an și
dotă... 
văzut

4 luni, i-o suris deocom- 
groțiereo. Răminc de 

pentru cit timp ?

ecunoștința lui Paiu Con- 
s-a dovedit fa

ță de P.N., core o in-Recunoști 
stontin 
«A Ha

[obiecte de 
portmoneul 
<: ..a rrrII 

t
I
tunde : 

teo fui

I 
I
(singur tronsport din Fol 

mezeluri din Petroșoni

I
I
I
!
I
I
I
Ii

Preo luase multe : carne, 
salom, cirnoți etc. Pu
tea să-i vină rău, ori

cum. Și toate cu ocazîo unui 
singur transport din Fobrico de 

' ' " " ’ . i unde
lucra spre cosă. Nu e de mi
rare, că miliția s-a gindit să 
o mai ușureze. Ba mai mult, ca 
să-i cadă bine Corpodeanu Ro
zalia, din Petrilo pentru timp 
de 6 luni vo fî supusă unui re
gim foorte dietetic...

A de vărul e că Ariton 
Floarea, din Petroșani, 
s-o ținut de cuvint. Ea 

o promis lui S. I., cu care s-o 
cunoscut în sanotoriul T.B.C. 
Geoogiu. atunci cind acesta i-o 
doi procură, că o să-i scootâ 
soloriul. Și i l-o scos. Da', cum 
nu moi promisese și co o să i-l 
trimită, s-o apucat și l-o chel
tuit singură.

Tot singură o să fie trimisă
| co să execute 1 on și 6 luni 
I închisoare, pentru abuz de in- 
I credere.

N. Gh.

Comitctul U.T.C. 
C-TIN BARASCl

Steaqul roșu

•le

In
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do 
In

absolvirea in
cultură £cne- 
do minimum

iunie locurile de mi 
ni/jțiiic de pnrttd. 
l .T.t .. C omitetul oamenilor 
munții vor desfășura «> amplă 
Și mfcnsft muncă politii 
<atlvă pentru ridirarca 
intri socialiste a oar 
muncii «lin combinat, «unoaș- 
teren, aplicarea și desfășurarea 
întrecerii pr obiective concrete, 
transformarea acestei întreceri 
inlr ii.i factor dinamizai' 
n« tivitAții întregului colet

Ne exprimăm convingeri 
toate întreprinderile din ramu
ra industriei metalurgice vor 
răspunde < u însuflețire In a- 
ceostă chemare. demonstrind 
hotărîrea neabătută de a trans
pune în .viață politica partidu
lui dc dezvoltare ascendentă n 
societății noastre socialiste, dc 
creștere a nivelului «le trai ma
terial și (ultural al întregului 
popor. .Angajamentele «c ni le 
asumăm exprimă încrederea și 
adeziunea noastră totală la po
litica internă și externă a Par
tidului Comunist Român 
gostea și atașamentul n< 
muncitoresc față «le coiul 
rea partidului și statului 
frunte cu tovarășul Nic 
Ccaușescu, hotărîrca nestrămu
tată de a consacra toate forțele 
și «apaiitaica noastră de mun
că înfăptuirii obiectivelor isto
rice trasate de cel dc-al X-lea 
Congres al P.C.R. pentru înflo
rirea multilaterală a patriei so
cialiste.

Comitetul Oamenilor Muncii 
inc. COSTACIIE TROTUȘ
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RITM, TINEREȚE, VOIE BUNĂ
Colectivul Teatrului de estra

dă din orașul Deva și-a dobin- 
dit pe bun merit, printr-o mun
că asiduă, plină de pasiune, un 
'rumos prestigiu. Spectacolele 
prezentate, au purtat cu ele În
totdeauna o ținută de incontes
tabile valențe artistice, asigu- 
rind o bună priză la public.

Pe aceeași linie îngrijită și 
responsabilă față de cei cărora 
se adresează, se înscrie și ulti
ma apariție a formației in dis
cuție. pe scena Casei de cultură 
din Petroșani. Chiar dacă s-a 
lucrat pe o formulă redusă, 
spectacolul intitulat .De va 
veni Ia tine ciutul", a reușit 
să se mențină cert la nivelul e- 
xigențelor cu care ne-am obiș
nuit. Și acum ca întotdeauna 
de altfel, ceea ce se degajă pe 
tot parcursul celor două ore de 
vizionare, este ritmul alert, care 
reușește să se reverse fără arti
ficii, peste rampă, creind o 
plăcută atmosferă de optimism 
și veselie. E o trăsătură proprie 
tuturor spectacolelor ansamblu
lui la care ne referim.

Conceput pe un libret fără 
pretenții prea mari, spectacolul 
in discuție, reușește să îmbra
ce o haină cu pronunțate nuan
țe dc originalitate și să pună 
în atenție citeva probleme și 
aspecte curente din aria vastă 
a educației. Fără îndoială insă, 
că meritul substanțial pentru 
buna reușită, revine actorilor 
care, fără excepție, s-ar putea 
spune, au contribuit prin multă 
dăruire la succesul general. Și 
tocmai pentru aceea s-a „scos* 
chiar și de acolo de unde nu s-a 
putut aștepta prea mult (situa
ția unor texte mai puțin inspi-

rate}. In mod deosebit se cu
vine să fie remarcată contri
buția celor doi prezentatori, 
actorii Istrate Mihai și Adrian 
Nicolau, care, evidențiind talent 
și o largă gamă de resurse in
terpretative, au desfășurat un 
joc, pe bun merit subliniat cu 
aplauze, cum s-ar zice, la scenă 
deschisă.

Compartimentul soliștilor vo
cali, a dispus la riadul său de 
cițiva interpreți deveniți și cu-

Note 
de spectator

noscuți și îndrăgiți de publicul 
spectator. E vorba de Puiu Faur, 
Cornel Sa va, Cornel Ncgrescu, 
Ileana Zanche ((are s-a dovedit 
și o cupletistă de marc nerv) 
și Marilena. Matușevski. Aceste
ia din urmă, fără a scă
dea cu nimic din calitatea 
unui timbru plăcut. cald, 
cu care este înzestrată, i se poa
te recomanda totuși, o mai ma
re atenție pentru dicție. De e- 
xemplu pronunță adesea a 
„ma", iii loc de a .mea", sau 
al ,mău" in loc de al „meu". 
Cade supărător.

O impresie de recreere și bu
nă dispoziție, menține pe tot 
parcursul spectacolului, cuarte
tul celor patru balerine; gra
țios, suplu, acesta intervine cu 
promptitudine, ori de cite ori se 
simte pe undeva pericolul unei 
trenări.

Elementul forte îl constituie, 
desigur, cele două numere de 
balet, executate de Eli și Tică

Hanea. zlr merita un sj 
ceva mai larg in care să 
vorbească despre ei, dar. cum 
întregul articol nu-și propune 
decît să consemneze citeva note 
scurte, considerăm că vom da 
aprecierea cuvenită, spunind că, 
evoluția acestora a fost de o 
autentică măiestrie, degajînd o 
firească emoție și primind în 
schunb, o bine meritată și sin
ceră admirație.

Partitura muzicală, sub con
ducerea lui George Eftici, a fost 
bine executată. Poate e necesară 
o mai mare grijă pentru dife
rențierile de intensitate, in 
sensul ea, atunci cînd intervine 
solistul vocal, orchestra să intre 
cu mai multă nuanțare în pia
nist mo.

Cu privire la decor, s-a mers 
pe niște formule simple, dar 
de bun gust. S-ar părea totuși 
că unele elemente decorative 

atmosferă, dau un ca-
că 
de 
dru oarecum contradictoriu : se 
coboară dintr-un „avion al me- 
lodiilot" la o orchestră căreia 
i se spune .galaxia". Dacă s-a 
avut in vedere ideea unei călă
torii interspațiale, avionul ră- 
mine bine ințeles, un mijloc de 
locomoție depășit, contrasted a- 
nacronic, lntr-un astfel de car, 
poate fi vorba eventual de o 
.navă". Observația, se menține 
la simplu caracter de sugestie.

Nu e cazul să se pună punct, 
mai înainte de a se aminti și 
de lumini, care, au fost asigu
rate cu mult rafinament.

Așadar, în fond e vorba de 
un spectacol vioi, cu reale ca
lități ,ce merită cu prisosință să 
fie vizionat.

I
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Aplauze 
pentru... culise

(Urmare din pag. I)

Pentru secretarul literar apa
rent totul pare foarte simplu, 
înconjurat de cărți s-ar crede că 
e suficient să închidă ochii, și 
dintr-o carte, două să stabi
lească piesele pentru repertoriu. 
Dar nu e așa. E mult mai com
plicat. Lui ii revine destul de 
dificila sarcină să țină seama 
de posibilitățile materiale și ac
toricești, de erințele publi
cului. Să ne gindim dar 
la cel mai simplu exemplu 
in tare, el ar alege o piesă cu 
personaje tinere în vreme ce 
majoritatea actorilor de care se 
poate dispune ar fi în virstă. 
Și tocmai de aceea el trebuie 
să aibă in vedere actorul, să-l 
simtă cu ochii imaginației in 
rolul respectiv.

Iar acum, un ultim personaj 
din galeria acestor oameni fără 
de care lot ceea ce se vede pe 
scenă nu s-ar putea vedea. Di
rectorul. Despre el, va fi destul 
dacă vom alătura un singur 
cuvint — responsabilitate. E a 
lui in întregime, de la început 
și pînă la capăt.

Pentru toți acești „actori" in
dispensabili, ce nu se pot bucu
ra de aplauzele directe de care 
.colegii" lor de pe scenă au 
întotdeauna parte, aceste mo
deste rînduri.

Cursurile de educație 
moral-cetă(enească

(Urmare din pag. 1)

multe ori este ignorat un șir 
domenii, de sfere educative de 
fluențarc morală care nu sînt deloc 
minore, așa cum s-ar părea la pri
ma vedere. Există in conținutul 
conștiinței morale aspecte pe care 
dc regulă le socotim legate nu
mai dc etichetă, de comportamen
tul cotidian in societate. In multe 
cazuri se oiță că nu este suficient 
să muncești conștiincios sâ fii res
ponsabil intr-un coleaiv de mun
că, iar în relațiile din societate •.» 
ai un componamcri' care umbrește 
renumelc ciștigat în producție.

Integritatea morală, cinstea ire
proșabila, sobric nea în viața per
sonală constituie latini inseparabile

de 
in-

ale profilului etic al comunistului, 
exemplu viu pentru toți oamenii 
muncii. In lața organelor și or
ganizațiilor de partid trebuie să se 
afle, pe prim plan, exercitarea ro
lului dc prevenire a abaterilor de 
la normele etice, exigență plina de 
re ponsabililate socială față de orice 
abatere, fața de orice act de cOm- 
p nare antisocială. In acest sens, 
în cadrul cursurilor de educație 
moral-cetățeneasiă. vor trebui in
tensificate dezbaterile faptelor re
probabile, confruntările lor argu
mentate. examinarea realităților ci
crete din viața colectivelor, in așa 
fel' înat ele să devină puternice 
instrumente de dezvoltare a con
științei socialiste.

»n-

informații utilitara
crillc 1 — II; ,tfl4H(Ho-

*xrbătile galante; BAR
BA l I NI ; Soarele alb al ihii- 
ml.ti; URJCANl ; Mo.m-c.i f. 
latrliMului.

CEAS l'IERDIT

Simbdto, 5 fobruorie, in bu
fetul „Zori de zi" din Petro- 
șonî j-a găsit un ceos de mi
nd. Păgubașul II pootc redo- 
blndi de la responsabilul 
toții.

'rri, 19.30 Idejurnal; 20,00 Rc- 
flccior; 20,15 Teatru foileton:
Mușaiinii", după trilogia 

B-itbu Stefănescii-Ddavri 
21,25 Avanpraniei 
Steaua Iară nume.

TcUFoMl
FVENTMEN LI

M — A murit 1. C. I r Uliu, 
din frumoșii mișcării miin- 

iiurrști (n. 1871), 1937 - A 
Ghcorghe Crov- 

.11 mișcării tnun- 
1896). 1926

Partidul Comunist 
lin lndi.t. 1952 -- Elisabtta a 
l-a a lost proclamai.» 

regatului l'nit al Marii 
>i Irlandei dc Nord.

Sărbătoarea națională a Noii 
Zcclandc.

EEBRUARIE
Soarele răsare la ora 7,28 $i 

apupe la ora 17,32. Zile trecute 
38, zile rămase —

EVENIMENTE
1931 — A murit Ion \ idti, 

ompozitor, dirijor și folclorist 
(n. 1863). 1812 — S-a născut 
•criitortil englez Charles Dickens 
(m. 9.VI.1870).

1885 — S-a născut scriitorul 
american Sinclair Lewis, laureat 
al Premiului Nobel (m. 10.1.

19OMIN1CA

mergem
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+ CASA
PETROȘANI.................................
Je lectura — IN LUMEA BAS
MELOR. La ora 16 și la ora 
19, în sala mică — seară dc 
poezie în organizarea cercului 
dc literatură maghiară.

DE CULTURA 
La ora II, sala

CLUBURI. \ idcan. Sala 
dc lectură, înccpînd dc la ora 
IC. CU CEI MICI IN COxM- 
I’ANIA ..ALICEI IN ȚARA 
MINUNILOR" — prezentare 
pe bază de diafilm. I a ora 17 
și la ora 20 — CÎNTEC NOU 
LA JIU RĂSUNĂ — spectacol 
prezentat dc formațiile artisti
ce dc amatori ale clubului în 
fața constructorilor barajului dc 
la Valea de Pești.

PETROȘANI — 7 Noicm- 
•rie: N-am CÎntat niciodată 

pentru tata; Republica: Post 
restant; PETRILA : 1C0 de do
lari pentru șerif; LONEA — 
Minerul: Săpiăinîna nebunilor; 
ANINOASA: Secretul dc la 
Santa Vittoria; VULCAN : 
lick..., tick..., tick...; PARO- 
ȘENI; Intîlnire la vechea 
moschee; LUPENI — Cultural:

FDLME
PE’IROȘANI — 2 Noiem

brie. Un amanet ciudat, Re 
publica: Marele senin albastru, 
Pl'.TRlI A : 100 dc dolari pen 
'ni șerif; LONI A — Uineiul 
labla viselor; ANINOASA: 
Secretul din Santa Vittoria; 
VULCAN: Tumul de aramă; 
I’AROȘENl : Intilnirca de la 
'echea moschee; LUPENI -- 
Cultural: Oliver. ciiile 1 — 11; 
Uun< uoresc : Serbările galante; 

' iRlC-ANl : Moartea filatelis-

PROGRAMUL 
UNIVERSITĂȚII 

SERALE 
DE 

MARXISM-LENINISM
Luni — 7 februarie, 

orele 17 : anul I econo
mie.

Marți — >J februarie, 
orele 17 • anul I princi
piile și metodele muncii 
de partid.

Cursurile au loc în să
lile cabinetului munici
pal de partid.

♦ Poinpletll militari
• roșani — 1150 ; Serviciul dc 
urgențe refroșani - 1313; 
Maternitatea Petroșani — 
>427; Miliția Petroșani — 
1212; Inspectoratul comercial 
de sfat — 1220, interior 43.

I’cntru anunțarea și reme- 
dicroa deranjamentelor elec- 
irm i xferioare In Petroșani
— 1651.

Pentru anunț.uca și irmcdic- 
rc.i defecțiunilor ivite la si.e- 
mele dc încălzire centrala și la 
ascensoare — orașul Petroșani : 

in cartierul Carpaii, -.ir. 
Republicii și $u. Consiructoni- 
lui - 1862.

— in cartierul Aeroport — 
1C85 sau 1668.

Miliția Vulcan — 108. Spi
talul unificat Vulcan, ser
viciul dc urgențe — 103. In
specția comercială Vulcan — 
105

Serviciul de urgențe Lu- 
peni — 116; Miliția l.upcni
— 134; Pentru anunțarea și 
remedierea deranjamentelor 
electrice — 145; Pentru re
medierea defecțiunilor ivite 
la sistemele <lc încălzire cen
trală

DUMINICA 6 FEBRUARIE
PROGRAMUL 1 6.00 Bu-

...; 6,05 Cortcei'tul 
. . 7,00 Radiojurnal;
Avanpremieră cotidiană; 
L......C muzicale; 9.C0

Ici in dc știri; 
dimineții;
7,45 /....... r.
8,08 Ilustrate ..... . ....
Or.i -amlui; 1Q.C0 Radiom.iga- 
zmul femeilor; 10,30 Parada 
cîntccuhii; 11,00 ” \
șuri; 11,05 lntilnire c 
dia populară 
tcrai; 12,00 
"•ți; 13.00 
Mic recital __ _
13,30 No» înregistrări dc muzi 
că populară; 14,CO Unda ve 
clă; 14,30 Cintă Anca Age 

nțolii, Lola Flores și Andy 
Williams; 15,CO Buletin dc știu, 
15,05 Concert de muzică popii 
Iară; 15,30 Operei.» „Prințul din 
Madrid" de Lopez (fragmente); 
16,00 Estrada duminicală; 17.00 
Serial radioionic pentru tinerii 
ascultători; 19.00 Radiojurnal; 
20.00 Tableta de scară; 20,40 
Meridiane melodii; 22.00 Radio
jurnal; 22.10 Panoramic spor
tiv; 22,30 Invitație la dans; 
22,50 Moment poetic; 23.00 Mu
zică dc dans; 24,00 Buletin de 
știri; 0,03—6,00 Estrada noc
turna.

Buletin de 
— _u iticlo- 

și interpretul pre- 
Dc foaie pentru 

Radiojurnal; 13,15 
Gaspar Cassado;

IN ATENȚIA 
POPULAȚIEI 

OIN ORAȘELE 
PETROȘANI 
ȘI PETRILA

Conducerea Spitalului 
Unificat Petroșani face 
cunoscut populației ..... 
orașele Petroșani și Pe- 
(rila că, inccpind din 
ziua «le 7 februarie cu
rent, clădirea in care se 
află serviciul de obste- 
trică-ginecologie (mater
nitatea) a spitalului in
tră in reparații capitale 
care vor dura ce! puțin 
3 luni.

In această perioadă, 
asistența obstetrico-gine- 
cologică pentru bolna
vele din Petroșani și Pe- 
trila va fi acordată in 
cadrul Spitalului Unifi
cat Vulcan, unde s-au 
creat condiții corespun
zătoare pentru un nu
măr mărit «Ic solicitări. 
In cazurile de extremă 
urgență, ce nu i>ot a- 
Junge Ia timp Ia Vulcan, 
cei interesați se vor 
putea adresa serviciului 
de chirurgie al Spita
lului Petroșani precum 
și serviciului dc salvare 
(urgențe).

din

DUMINICA 6 FEBRUARIE
8,15 Deschid crea emisiunii dc 

dimineață. Gimnastica pentru 
toți; 8,30 Cravatele roșii; 10.00 
Viața satului; 11,10 Să înțele
gem muzica; 12.00 De strajă 
patriei; 12,30 Emisiune în lim
ba maghiara; 14,00 Spoil. ..Așa 
a fost la Charlotte" — filmul 
finalei ..Cupei Davis" la tenis 
dc cimp — ediția 1971. Schiul 
pe înțelesul tuturor (emisiunea 
a IV-a); 16,00 Postmeridian; 
16,10 Film serial pentru tine
ret : ..Planeta giganților"; 18.C0 
Cîntare patriei; 19.15 Publici- 
i.uc; 19,20 1 001 dc seri; 19.30 

20Q0 Reportajul 
„A șasea zăpadă";

: . Brutarul
'. In rolul princi-

Telejurnal;
săptămînii ,__
20,20 Film artistic :
din Valorque". ------ 1„111^I.
pa) : Fernandel; 22.00 Varietăți 
la post-restant — program de 
muzică ușoară; 22,40 Telejurnal;
22.50 Duminica 'portivă.

LUNI 7 FEBRUARIE

Lecții TV pentru lu
cratorii din agricultură; 16,30— 
17.00 Curs dc limba rusă. Lec
ția I (reluare); 17,30 Deschide
rea emisiunii; 17.35 Recoman
dări din programul serii; 17,40 
La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto; 18.00 Cămi
nul; 18,40 Scena; 19,10 Noutăți 
ctihural-artistiee; 19.20 1 CCI de

LUNI 7 FEBRUARIE
PROGRAMUL I : 6,CO Mu

zică și actualități; 7.C0 Radio
jurnal; 9,30 Revista literara ra
dio; 10,00 Buletin dc știri; 10.05 
Orihcstra dc muzică populara 
„Biiulețul" din Constanța; 10,30 
5'iința în slujba păcii; 11 .CO Bu
letin de știri; 11,05 Din folclo
rul muzical al popoarelor; 12,C0 
Discul în foileton; 12,30 Intîl- 
mre cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13,00 Radio-
jurnal; 13,30 Inșir-te mărgărite
ia in i :............. w14.30 hmuiune muzicală pentru 
ostași; 15,00 Buletin de știri; 
15.05 \ iața economică; 15,30 
Pagini vocale și orchestrale din 
muzica dc estradă; 16,CO Radio
jurnal; 16.30 Cîntece pentru co
pii; 17,CO Antena tineretului; 
17,25 Aluzică populară; 17,45 
-Muzică ușoară de pretutindeni: 
18.CO Orele scrii; 20.05 Zece 
melodii preferate; 20.30 Teatru 
radiofonic; 22,00 Radiojurnal; 
2230 Conccn dc seară; 22.55 
Moment poetic; 23.C0 Concert 
de seară (continuare); 24.00 Bu
letin dc știri; 0,03—6.00 Estra
da nocturnă.

Vremea
Ieri, temperatura maximă 

aerului a lost de zero grade 
Petroșani n dc minus 1 grad 
Paring. Minimele au fost de mi
nus 12 grade aut la Petroșani 
cit și la Paring.

Grosimea stratului de zăpadă 
la Paring : 55 cm.

Pentru următoarele 24 de ore :
Vremea în tișzara încălzire. 

Cerul va fi mai mult senin. 
Vînt slab din secto» <jJ sudic.

Cartea de vizită gospodărească
a orașului nostru

Așa însă cum se prezintă acum, 
mai ales in partea din apropie
rea celor cileva case vechi din 
preajma blocului nr. 14, este 
mai degrabă un „depozit" de 
tot felul dc reziduuri și dezor
dine, degajînd către edilii ora
șului un strigăt de ajutor care, 
pentru a fi concretizat, nu ar 
trebui așteptată primăvara.

...Parcurgem apoi un traseu, 
luat la Intîmplare, prin cartie
rul Carpați. Aici, „punctele 
gospodărești" se prezintă bine. 
Itecipienții, care se mai mențin 
in stare de utilizare, sînt goliți, 
unele interioare ale „punctelor-* 
sînt măturate, gunoiul trans
portat. Excepție face zgura ca
re s-a acumulat în cantități a- 
preciabile în jurul centralelor 
termice, redamind cu insisten
ță... transportul la rampă. Ici, 
olo, și aici mai poale fi întâl

nită sămînța răului de la blo
cul nr. 9 — despre care am 
vorbit mai înainte —. diferite 
rămășițe (foi de varză, hîrtii, 
cutii de conserve, oase) arun
cate de la etaj pe spațiile din 
jurul blocurilor. In fața blocu
lui magazin, observăm citeva 
coșuri metalice pentru hîrtie 
la locul unde trebuie să fie, iar 
altele răsturnate în interiorul 
spațiului înconjurat cu gard viu 
din fața clădirii. Este unul din 
putinele locuri din oraș unde 
mai pot fi întâlnite pină in pre
zent (în starea arătată) aseme
nea coșuri pentru Hârtii. De 
ce ?!...

...In strada Republicii, am 
vizitat incinta blocurilor turn 
nr. 103, nr. 105, nr. 106. Evacu
area din apartamente a gunoiu
lui menajer se face aici prin 
burlan Colector pină în boxele 
aflate ja subsol. Locatarii sînt, 
deci, scutiți de grija iccipien- 
ților, a transportului gunoiului 
pină la locul de colectare. Și 
totuși, ce se poate vedea pe 
spațiul din spatele blocului 103 
uimește pur și simplu. E ade
vărat că boxa colectoare a a- 
cestuj bloc este cu apă și gliea-

ță producând unele greutăți lu- 
ciătorilor de la sectorul dc sa
lubritate care încarcă de aici 
gunoiul în mașini. E adevărat, 
de asemenea, eă aceiași lucră
tori — întâlniți în ziua in care 
am efectuat raidul la ieșirea 
din incinta respectivă, cu un 
autocamion (nr. 21 HD 13’81) în
cărcat cu vîrf —, nu au ridicat 
chiar in fiecare zi reziduurile 
menajere de aici, dar aceste 
greutăți și deficiențe nu în
dreptățesc pe unii locatari să 
transforme spațiile din jurul 
blocului în locuri de care ți-e 
greu să te apropii. De aceea, 
nu putem să nu adresăm și a- 
cestora, același reproș, recoman- 
dindu-le în același timp o vizi
tă de schimb de experiență la 
blocurile nr. 16 și nr. 18, pre
cum și la cele cu nr. 23 și 35 
(sînt și altele) din cartierul A- 
eroport — următorul punct de 
reper al raidului nostru — un
de nici ochiul ce) mai meticu
los nu poate vedea măcar o bu
cățică de hîrtie în jurul lor.

Curățenia, ordinea, respectul 
față de munca depusă pentru 
amenajarea spațiilor din jurul 
caselor in 
dovedesc 
civilizație, 
notat nume _________
blocurilor menționate din car
tierul Aeroport, cum n-am fă
cut-o nici cu cei din cartierele 
anterior vizitate, dar ceea ce 
merită ei este exact opusul a 
ceea ce am adresat ultimilor. 
Felicitări, stimați și buni gos
podari ! Exemplul vostru ar 
trebui urmat dc cît mai multe 
alte blocuri, inclusiv dc lucră
torii serviciului de salubritate, 
de toii cetățenii orașului care 
nu pot și nu trebuie să rămt- 
nă indiferenți față de curățe
nia sa. față de cartea sa de vi
zită a lor. a noastră, a tuturor!

...Cartierul Aeroport, cel mai 
marc cartier nou al orașului 
f dicâ probleme gospodărești, 
de ordine și curățenie de mare 
amploare. De altfel, aici s-au 
desfășurat numeronse și utile 
acțiuni gospodărești, s-a mun-

cit enorm pentru amenajarea 
și înfrumusețarea spațiilor din 
jurul blocurilor, obținîndu-se 
rezultate remarcabile. Este în
să necesar să se depună același 
efort pentru păstrarea a ceea 
ce s-a realizat, a curățeniei și 
ordinei. In ziua raidului, carti
erul 6e prezenta, cu mici ex
cepții, curat. Gunoiul era re
cent transportat din ..punctele 
gospodărești" aflate pe itinera- 
riul ales, de asemenea, la întîm- 
plare. Am întâlnit și puncte de 
unde trebuia transportat. Lu
crători aj I.G.C. erau prezenți 
în cartier. Ceea ce produce o 
impresie mai puțin plăcută și 
in acest cartier sini... tot hîrti- 
ile. Douăzeci de bucăți de 
hîrtie (și am văzut și aici des-

care trăim — plac, 
spirit gospodăresc, 
Intenționat nu am 

ale locatarilor

tule, chiar ziare întreqi) trans
porta de vînt pînă în preaj
ma unor boschete ori între ar
buștii gardurilor vii. devenite 
adevărate obstacole ale diverse
lor gunoaie „plimbăloare** nea- 
uunate, produc un aspect de de- 
zordine. I n astfel de punct ne
plăcut în cartierul Aeroport 
este incinta complexului ali
mentar. In jurul complexului 
se pot vedea... hîrtii, citeva 
lămpi deteriorate, diverse rezi
duuri.

— Aici, ca în fața tuturor 
magazinelor, de altfel, sarcina 
de a întreține curățenia și or- 
dineaN revine gestionarilor — 
ține să precizeze unul dintre 
însoțitori. Nu l-am contrazis, 
dar am remarcat totuși că nu 
este în interesul curățeniei ora
șului și nu poate aduce o notă 
bună nic| pentru edilii lui. „zi
dul* care șe ridică artificial 
între, hîrtiile de pe suprafe
țele induse în contract pentru 
a fi măi urate și cele aflate pe 
unele din zonele verzi, adică 
pe spațiile necontractate.

Raidul nostru s-o încheiat aici. 
Nu am cuprins decrt doar cileva 
din aspectele problemei core ne 
preocupă - aspectul gospodăresc, 
curățenia orașului — in ocesle 
luni de iarnă... uscotă, suficien-

te însă pentru o trage concluzi
ile care se impun și anume :

Specificul localităților din Va
leo Jiului, deci și ol Petroșoniu- 
lui, unde iarna se folosesc pen
tru încălzire insemnote cantități 
de cărbuni, procedeu din care 
rezultă și mori contități de cenu
șă, reclamă din parteo serviciu
lui de salubritate din codrul I.G.C., 
a conducerii întreprinderii, măsuri 
pregătitoare corespunzătoare, func
ționarea in cele mai bune condi
ții o compartimentului de trans
port, o bună orgonizore o acti
vității lucrătorilor din acest servi
ciu in perioada iernii. Pe bazo 
ospectelor constatate și mențio
nate, se poate oprecio că, între
prinderea foce, in general, foță 
sarcinilor asumate. Moi dăinuie 
insă în activitatea sectorului de 
salubritate și unele aspecte nega
tive : din cauza insuficienței uti
lajelor necesare, care ori lipsesc, 
ori nu sînt reparate la 
transportul gunoiului pe 
străzi se face Io perioade preo 
mori, ceea ce determină ocumu- 
lorea unor grămezi și moi greu 
de evacuat. Acest aspect negativ 
poate fi înlăturat prin întocmirea, 
afișarea și respectarea graficului 
de transport in sectoarele orașu
lui. In oceloși scop este necesară 
și o colaborare mai octivă și mai 
eficiență între sectorul meconic 
al unității, chemat să asigure re
pararea Io timp și de calitate o 
utilajelor de transport și cel de 
solubritate. Conducereo întreprin
derii ore datoria să elaboreze, 
sub îndrumareo organizației de 
partid măsurile de organizare și 
educotive cele moi eficoce core 
să asigure ca lucrătorii din sec
torul de salubritate, așa cum sini 
ei, să-și facă conștiincios datoria 
asigurind și în lunile friguroase, cu 
mult foc și multă cenușă, curățe- 
nio întregului oraș. Aceluiași 
scop trebuie să-i servească o o- 
tiludine coroclerizoto de grija fa
ță de igiena care ne este atit de 
necesară tuturor — și nu numai 
intre pereții apartamentelor, ci și 
în jur, in intregul oraș de res
pect și prețuire față de ceea ce 
se face cu trudo și cheltuieli in 
oeeasto direcție — din partea co
piilor, o tinerilor și virs'nicilor, o 
tuturor cetațeniloi oioșului.

Blocuri din panouri mari 
prefabricate

In punctul Aeroport VI al 
Grupului de șantiere Petroșani, 
harnicii constructori au început 
înălțarea blocului Dl-6 cu 30 
de apartamente prin montarea 
primelor panouri mari prefabri
cate din beton semifinisate.

O macara ..Bocșa" nou sosi
tă la grup a fost repartizată a- 
cestui punct pentru a se asigu

ra un ritm înalt de construcții. 
I-a lumina zilei și a reflectoa
relor, munca echipelor de con
structori a fost organizată p» 
două schimburi conduse de că
tre maiștrii Constantin Mihăee- 
cu și Grigore Opriș. Aparta
mentele vor fi predate viitori
lor locatari la începutul Junii 
aprilie a acestui an.

PETRILA z

CONCURS
pentru ocuparea următoarelor posturi:
• maistru aeraj
• maistru minier
• maistru mecanic cazane

Concursul va avea loc în ziua de 26.02.1972 
ora 8.

Condițiile de angajare și salarizare sint cele 
prevăzute în H.C.iM. 914/1968 și Legea nr 
12/1971.

Pentru postul de maistru mecanic cazane, se 
cer? și autorizație dc la I.S.C.I.R.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, 
între orele 6—11. de la biroul personal al ex
ploatării.
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împiedicînd astfel, 
adoptarea proieciu-

ș
s

și lacob Ionașcu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Roma.

5 — Corespondentul 
Nicolae Puicea. (rans- 

scdiul Comitetului

SOFIA 5 (Agerpres). — Agenția 
B.T.A. anunță că Todor Jivkov, 
prim-secrctar al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliului de Star 
al R. P. Bulgaria, va face, la in

încununat cu lauri pe cel 
preiendcnți :

♦ Edward Gierck. prim
ai C.C. al P.M.U.P., a făcut o vi-

OLIMPIADA

■ a__ £___ ______Ia ■ .. xSSolă x nălic>nali

ROMA 
Agerpres. 
mite : I,a . ......... ...........................
C entral al Partidului Comunist 
Italian, a avut loc sîmbătă o 
Intîlnire între tovarășul Luigi 
Longo. secretar general al 
P.C.I., și tovarășul Taul Nicu
lescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
a) P.C.R. Convorbirea ce a a- 
vut loc cu acest prilej s-a des
fășurat într-o atmosferă cordi
ală, tovărășească.

Au fost prezenți Sergio Segre 
membru al C.C. al P.C.I.. șeful 
secției externe a C.C. al P.C.I.,

In seara aceleiași zile, tova
rășul Taul Niculescu-Mizil a 
oferit o masă la care au parti
cipat Enrico Berlincucr, vice- 
secretar general al P.C.I., Ugo 
Pccchioli, membru ol Direcțiu
nii partidului. Sergio Segre, Ro
dolfo Mechini, adjunct al șe
fului Secției externe a C.C. al 
P.C.I., precum și ambasadorul 
României in capitala italiană, 
lacob Ionașcu.

Vizitele și întîlnirile 
delegației C.C. al P.C.R 

aflată în Elveția
BER.NA 5 — Trimisul special 

Agerpres. Paul Dlaconescu. 
transmite i Delegația Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, condusă de to
varășul Miron Constantinescu. 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
caro se află în Elveția la Invi
tația Partidului Muncii din e- 
ceastă țâră, a vizitat Centrul 
european de cercetări nucleare 
din Geneva. Tovarășul Miron 
Constantinescu a avut, de ase
menea, o Intîlnire cu cunoscu
tul om de știință Jean Piaget, 
după care a făcut o vizită la 
Biroul Internațional al Muncii, 
unde a avut o discuție cu Fran-

cis Blanchard, directorul gene
ral adjunct al B.Î.M.

Membrii delegației române 
au vizitat apoi localitățile Cha- 
ux de Fonds și Le Locle, tinde 
au fost oaspeții Uzinei de ma- 
șini-unclte și aparatură de înal
tă precizie „Dixi“. In cursul se
rii, delegația P.C.R. s-a înlîlnlt 
cu conducerea locală a Parti
dului Muncii din Elveția.

In continuarea vizitei, dele
gația Partidului Comunist Ro
mân a avut sîmbătă o întilni- 
re la Zurich cu conducerea 
cantonată a Partidului Muncii. 
In aceeași zi, au fost vizitate 
Școala profesională a orașului, 
precum șl noul spital munici
pal din cartierul Triemli.

BRIONI 5 (Agerpres). — In 
comunicatul cu privire ta con
vorbirile dintre prșcdintele 
R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito. și președintele Republicii 
Arabe Egipt, Anwar Sadat, se 
arată că, în cursul schimbului 
dc păreri care a avut loc la 
Brioni, o atenție deosebită a 
fost acordată situației din O- 
rientul Apropiat. Președintele 
Sadat a subliniat că, în ciuda 
faptului că eforturile de pace 
depuse pînă acum dc Republica 
Arabă Egipt nu au dus 1a re
zultate pozitive, preocupările 
principale ale conducerii 
tone rămîn în continuare 
carca deplină a rezoluției

în regiunea industrială a Si- I 
superioare. El a fost oaspe- ■ 

a trei importante unități pro- I 
uuuive din această regiune — U- J 
rina de material rulant „Palawag”, I 
Uzina de aparatură electronică dc ”
calcul „Elwro“ și Fabrica dc au- I 
tobuze ,Jelcz.“. Primul secretar al ! 
G.Q al P.M.U.P. s-a informat des- I 
pre problemele care preocupă colec
tivele dc lucrători dc la aceste < 
biecuvc. "i
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I ——ie | 

’ I 
»:l ' P I 

t țara, ca m scopul ■ 
tgriculturii Republica |

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I
I 
I 
I 
I 
I
I

< Agenția Prensa Latina 
mează că președintele Salvadt 
lende a declarat, după o reuniune 
cu reprezentanții partidelor mem
bre ale Unității Populare, consa
crată analizării situației politice ș 
economice din țară, că in scopul 
mecanizării ag.i—1.—. t..
Chile va importa, in cursul anului 
'1972, un număr de 10000 de trac
toare.

♦ Agenția Prensa Latina infor
mează că la 20 februarie in Re
publica Salvador vor avea loc a- 
legeri generale. Pentru funcția de 
șef al statului și-au depus candida
tura Arturo Armando Molina (Par
tidul de conciliere națională), Jose 
Napoleon Duarc (Uniunea națională 
de opoziție), Jose Antoni Rodriguez 
Porții (Partidul popular Salvado
rian) și generaJul Jose Medrano, din 
partea Frontului unit democratic 
independent.

+ Volumul total al capitaluri
lor străine investite în primele 100 
țpari corporații din Spania s-a ridi- 
Cat, în 1970, la 29 452 milioane 
peseta- — anunță un comunicat al 
Ministerului spaniol al Industriei. 
Capitalul american se află pe pri- 
inul loc, cu 12 742 milioane pese
tas.

Un studiu de perspectivă pri- 
evoluția economiei americane 
în 1990, întocmit la cererea 

Administrației S.U.A., demonstrează 
Ca procentul șomajului se va men
ține pe întregul parcurs al dece
niului la minimum 4,5 la sută din 
țotalul forței de muncă, și aceasta 
numai în eventualitatea că econo
mia va lucra cu întreaga sa ca
pacitate.

Agenția U.P.I. remarcă, in legă
tură cu cifrele publicate, că sco
pul declarat al Administrației dc a 
reduce substanțial actuala rată a 
șomajului (6,1 la sută) este, deci, 
departe de a fi atins.
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NOUAKCHOTT 5 (Agerpres). 
— Intr-un interviu acordat re
vistei „Jeune Afrique1*, șeful 
statului mauritan, Mokhtar O- 
uld Daddah, care este și pre
ședintele în exercițiu al O.U.A., 
s-a pronunțat pentru organiza
rea unui j-eferendum în Sahara 
spaniolă, în vederea stabilirii 
statutului viitor al acestui teri
toriu. Președintele Mokhtar 
Ould Daddah a declarat că ța
ra sa va accepta rezultatul ți
nui asemenea referendum, re
comandat încă în urmă cu mai 
multi ani de Națiunile Unite, 
pentru asigurarea dreptului la 
autodeterminare al populației 
din teritoriul Rio de Oro, aflat 
în prezent sub administrația 
Spaniei.

In interviul său, șeful statu
lui mauritan s-a referit, de a- 
semenea. la situația din Africa 
australă, condamnînd aparthe
idul și discriminarea rasială, 
precum și colonialismul portu
ghez.

ADDIS ABEBA 5 (Agerpres). - 
Consiliul de Securi late al O.N.U. a 
examinat, în sesiunea sa africană de 
la Addis Abeba, proiectul dc rezo
luție privind situația din Rhodesia 
propus de Guineea, Somalia și Su
dan. Proiectul dc rezoluție cere Ma
rii Britanii să renunțe la înfăptui
rea acordului anglo-rhodesian, și să 
convoace o conferință constituțională 
la care sa participe reprezentanții 
populației africane majoritare, pen
tru a se asigura poporului Zim
babwe participarea la hotărîrca pro
priei sale soarte.

In favoarea proiectului dc rezo
luție au votat nouă țări (Argenti
na, R. P. Chineză, Guineea, In
dia, R.S.F. Iugoslavia, Panama, 
Somalia. Sudan și Uniunea Sovie
tică), cinci membri ai Consiliului 
(Belgia, Franța, Italia, Japonia și 
Statele Unite) s-au abținut, iar Ma
rea Britanic — membru permanent 
al Consiliului dc Securitate a va

tat împotrivă, 
prin votul său

In cadrul acclccași ședințe. Con
siliul dc Securitate a aprobat un 
proiect de rezoluție al unor țări 
africane, Iugoslaviei și Indici, pri
vind politica dc apartheid a Repu
blicii Sud-Africanc. Rezoluția con
damnă regimul de la Pretoria pen
tru încălcarea Cartei O.N.U. prin 
perseverarea în aplicarea aparthei
dului, și cerc autorităților respective 
sa elibereze toate persoanele aresta
te. Documentul constată că situa
ția din Republica Sud-Africană a- 
menință pacea internațională și 
cheamă toate statele să respecte em
bargoul asupra livrărilor dc arma
ment în Republica Sud-Africană. 
Rezoluția afirmă caracterul legi
tim al luptei populației africane 
oprimate din această țară, „pen
tru drepturile sale politice și uma-

SAPPORO 5 (Agerpres). — 
Zeci de mii de spectatori au ur
mărit pe bazele sportive din Sap
poro și în împrejurimile orașului 
întrecerile din cea de-a treia zi 
a Olimpiadei albe. Punctul de a- 
tracțic l-a constituit proba dc 
coborîre femei, disputată in con
diții atmosferice bune și pe o ză
padă puțin moale, pc o pîrtie de 
2 110 m (diferență dc nivel — 
535 m), trasată pe muntele Eniwa. 
Epilogul cursei a fost poate mai 
puțin așteptat, dar el nu a făcut 
dccit să confirme rezultatele 
cursei non-stop din ajun, în care 
„outsider-elc" se anunțau foarte 
periculoase, în timp ce favoritele 
au făcut o figură mai ștearsă. Și 
chiar așa s-a intimplat, a doua 
clasata la non-stop, elvețiană Ma
fie There^e Nadig, a devenit, pri
ma în cursa oficială, întreeînd-o 
cu 32 de sutimi dc secunda pc 
deținătoarea „Cupei Mondiale”, 
campioana austriacă Anncmaric________ ______ Annemaric 
Procll. Medalia de bronz a re
venit americanei Susan Corock, 
in timp ce prima clasată dintre 
schioarele franceze, Isabelle Mir, 
a trebuie să se mulțumească cu 
locul patru.

In vîrstă de 17 ani, Mărie The- 
rese Nadig este elevă la o școală 
comercială din orașul St. Gali, și 
una dintre cele mai tinere cam
pioane olimpice in probele alpine.

Proba de combinată nordica 
s-a încheiat cu victoria mai pu
țin așteptată a unui tînăr sportiv 
din R. D. Germană, Ulrich 
Welding, care, deși n-a ciștigat 
nici una din cele două probe ale 
combinatei, a obținut cri mai bun 
punctaj, adjudecindu-și astfel me
dalia dc aur.

In vîrsta de 19 ani, liceanul 
din Halle, este primul schior din

stilului do Securitate din 22 no
iembrie 1967 și a rezoluției A- 
dunării Generale a O.N.U. din 
14 decembrie 1971. La rîndul 
său, menționează comunicatul, 
președintele Iosip Broz Tito a 
manifestat o înțelegere deplină 
pentru eforturile pe care gu
vernul R.A.E. le depune în ve
derea rezolvării pe cale politi
că a crizei din Orientul Apro
piat.

Cei doi președinți au apreci
at pozitiv dezvoltarea relațiilor 
bilaterale și au reafirmat acor
dul lor de a dezvolta în conti
nuare relațiile și colaborarea 
dintre cele două țări în toate 
domeniile, subliniază comunica
tul, adăugind că secretarul fe
deral pentru afacerile externe, 
Mirko Tepavaț, și ministrul a- 
facerilor externe, Murad Gha- 
leb, împreună cu colaboratorii 
lor, au avut convorbiri separate 
în legătură cu aceleași proble
me.

MOSCOVA — Sectorul con
strucției de mașlni-unelle es
te dirijat, in prezent, in ma
re parte, de un sistem în în
tregime automatizat. El aju
tă la elaborarea planurilor, la 
coordonarea aprovizionării, 
la desfacerea produselor a 
peste Jumătate din întreprin
derile respectivului sector al 
industriei sovietice. In urmă
torii cîțiva ani, sistemul au
tomatizat va prelua și alte 
sarcini, inclusiv cele privind 
folosirea cit mai rațională a 
utilajelor întreprinderilor și 
organizarea transporturilor u- 
zinale.

Crearea sistemului automa
tizat amintit, a relevat mi
nistrul construcțiilor de ma
șini, Anatoli Kostousov, in
tr-un interviu acordat agen
ției T.A.S.S., va permite spo
rirea considerabilă a produc
ției mașinilor unelte cu co
mandă numerică. E| a subli
niat, de asemenea, că siste
mele automate dau rezultate 
bune în conducerea între
prinderilor. La Uzinele „Fre- 
zer“, de exemplu, introduce
rea sistemului respectiv per
mite economisirea a aproxi
mativ un milion de ruble pc 
an.

Sistemele automatizate sînt 
larg utilizate in centrele dc 
proiectări și cercetări știin
țifice ale sectorului, permi- 
țind elaborarea proiectărilor 
cu ajutorul mașinilor dc cal-

PEKIN 5 — Coresponden
tul Agerpres, Ion Gălățcanu, 
transniito: In cursul anului 
trecut, colectivele dc muncă 
din întreprinderile industrin- 
le au desfășurat o largă miș
care în vederea realizării 
de economii. Ca urmare, au 
fost economisite aproape un 
milion tone laminate, 60 000 
tone metale neferoase, 15 mi
lioane tone cărbune, 700 000 
tone petrol, 500 000 tone pro
duse chimice și 3,5 milioane 
metri cubi material lemnos. 
Cantitatea de energie electri
că economisită este echiva
lentă cu producția anuală a 
unei uzine cu o putere «Ic 
700(100 kW.

★

capitala boliviana agențiile As
sociated Press și France Presse 
pe baza unei relatări a ziarului 
local „Ultima Hora". Altmann, 
a cărui extrădare a fost cerută 
de guvernul francez, datora tot
odată o sumă de circa 4 000 do
lari Corporației boliviene pentru 
dezvoltare — informează ziarul 
fără a face în respectiva ediție 
alte precizări asupra arestării.

Păsările folosesc la 
facerea cuiburilor... 
materiale sintetice

s-au succedai la intervale mai 
mici de o oră, intensitatea unora 
ajungind la gradul șapte. Peste 
o sută de clădiri ale acestui port 
cu circa 100 000 de locuitori au 
fost grav avariate, o persoană a 
decedat in urma unei crize car
diace, alte cîteva zeci au fost 
rănite, iar un foarte marc nu
măr de persoane a părăsit ora
șul, refugiindu-se în cîmpia în
vecinată. Potrivit observațiilor 
seismologilor italieni, epicentrul 
cutremurului se află in largul 
mării, la aproximativ 40 kilome
tri de oraș.
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ne, prevăzute in Carta O.N.U. și 
în Declarația universală a drepturi
lor omului” și arată, în încheiere, 
că Consiliul de Securitate a decis 
sa examineze metodele apte de a 
rezolva situația decurgînd din poli
tica de apartheid a guvernului sud- 
african. In favoarea rezoluției au 
votat 14 din membrii Consiliului, 
iar Franța s-a abținut.

Ultimul document al sesiunii a- 
fricanc a Consiliului de Securitate 
l-a constituit adoptarea unui pro
iect dc rezoluție africane care cerc 
Portugaliei 
popoarelor 
și Guineea 
minare și 
bală cu 
ini și șase . x ,
Belgia, Marea Britanie, Franța, Ita
lia și Statele Unite), rezoluția cere 
Portugaliei să retragă toate forțele 
armate din coloniile sale africane, 
să acorde o amnistie politică gene- , 
rală necondiționată, să transfere 
puterea unor instituții politice afri
cane liber alese și să se abțină de 
la orice violare a suveranității și 
integrității teritoriale a statelor afri
cane învecinate cu actualele sale co
lonii. Rezoluția cerc tuturor state
lor să înceteze acordarea oricărui 
ajutor, în special militar, ..care ar 
putea da Portugaliei posibilitatea 
să continue reprimarea populației 
din teritoriile pc care le adminis
trează”.

După votul asupra acestui docu
ment. sesiunea extraordinară a Con
siliului dc Securitate — cea dintîi 
desfășurata în afara sediului O.N.U. 
de la New York — și-a încheiat 
lucrările.

FRAGA — Industria ceho
slovacă dc autovehicule va 
rc-a li/a in acest an o produc
ție de 150 000 de autoturis
me. Va înregistra, de aseme
nea, o creștere importantă și 
producția autocamioanelor 
..Skoda'. .,Tatra' și . lvia'-. 
Potrivit prevederilor planu
lui de dezvoltare a economi
ei naționale cehoslovace, in 
anul 1980 producția camioa
nelor .,Tatra’ va atinge cifra 
de 15 000 dc unități. In cursul 
acestui an se Va intensifica 
și cooperarea dintre indus
triile de autovehicule din 
Cehoslovacia și alte țări so
cialiste. Astfel, o serie dc 
piese și agregate pentru ca
mioanele -Skoda” vor fi rea
lizate in cadrul Uzinei „Ma- 
rlara" din Bulgari,'.

Președintele
Leone

a desemnat pe 
Giulio Andreotti

să recunoască dreptul 
din Angola, Mozambic 

(Bissau) la autodeter- 
indcpendcnță. Apro- 
nouă voturi pen- 

abțincri (Argentina,

ROMA 
ședințele 
Giovanni 
sîmbătă seara; la Palatul Quiri- 
nale, pe Giulio Andreotti (de- 
mocrat-creștin), căruia i-a în
credințat sarcina de a forma un 
nou guvern.

Decizia șefului statului de a 
desemna un nou formator a 
intervenit după un tur rapid 
de consultări cu personalitățile 
politice, în urma încercării ne
reușite a lui Emilio Colombo de 
a constitui un nou cabinet de 
coaliție între democrat-creștini, 
socialiști, socialist-democrați și 
republicani. Actuala criză de 
guvern din Italia s-a declanșat 
la 15 ianuarie, dată la care a 
demisionat cabinetul de centru- 
stînga. prezidat de Colombo.

R.P. BULGARIA : Bcrkovitza, orașul situat in vestul 
munților Stara I’lanina, este unul din cele mai pitorești ora
șe din Bulgaria și in același timp unul din cele mai căutate 
centre turistice.

Klaus Altmann 
întemnițat

Klaus Altmann, cetățean de o- 
rigină germană naturalizat boli
vian bănuit a fi în realitate 
Klaus Barbie, fostul șef al Gesta
poului din Lyon in timpul ocu
pării Franței de trupele hitleriste, 
a fost întemnițat vineri in închi
soarea din La Paz — anunță din

Ornitologii care au cercetat 
viața părăsilor din regiunea lo
calității ungare Pecs au consta
tat, cu uimire, că unele specii 
de zburătoare au început să fo
losească la facerea cuiburilor... 
materiale sintetice! Ce-i drept, 
deocamdată este vorba doar de 
un singur element, care constă 
în corzile sintetice folosite la le
garea viței de vie de araci in a- 
ceastă regiune viticolă, material 
pe care pasările îl găsesc din bel
șug după strîngerea recoltei.

Orașul italian Ancona 
zguduit de cutremure

In tot cursul zilei de vineri, 
orașul italian Ancona, de pe ma
lul Mării Adriatice, a fost zgu
duit intermitent de seisme ce

Alpinist salvat datorită 
electro-cardiografului
Alpinistul francez Yves Pollet- 

Villard, singur de șase zile in 
apropierea virfului masivului 
Mont Blanc, unde studia, la pes
te 4 500 metri altitudine, efec
tele izolării la mari înălțimi a- 
supra organismului uman, a fost 
victima unui atac de inimă în 
noaptea de 3 spre 4 februarie. 
Singur, dar totuși nu izolat de 
lume, alpinistul a fost salvat da
torită electro-cardiografului ce-l 
avea asupra sa, aflat în legătură 
cu posturi speciale de radiorecep- 
(ie supravegheate de cîțiva me
dici. Alarmată de aceștia, o e- 
chipă de salvare a ajuns în timp 
util in ziua următoare la teme
rarul alpinist aflat in dificultate, 
pe care l-a transportat la Gre
noble. Starea sa este acum satis
făcătoare.

Todor Jivkov va vizita 
Republica Arabă Egipt

Orașe noi pe harta 
Ungariei

vitația lui Anwar Sadat, președin
tele Republicii Arabe Egipt, pre
ședintele Uniunii Socialiste Arabe, o 
vizită oficială în R.A.E. în 
ma jumătate a lunii februarie.

413,340 puncte; 2. Rauno Mietti- 
ncn (Finlanda) — 405,505 punc
te; 3. Karl Luck (R. D. Germa
nă) — 398,800 puncte.

Concursul de patinaj viteză a 
continuat la Stadionul dc gheață 
cu proba masculină de 5C0 m,
regina sprintului în acest sport,
care a î______ _ : 1 '
mai constant dintre 
vest-germanul Erhard Keller. A- 
cesta repetă performanța de acum

Primele doua manșe se pare 
că au fost decisive în concursul 
boburilor de două persoane. Ie
rarhia s-a respectat în ce priveș
te primul loc și după ultimele 
doua manșe, iar în celelalte lo
curi au intervenit schimbări mai 
mult sau mai puțin semnificative. 
Reprezentanții R. F. a Germaniei, 
beneficiind dc marea lor rutină 
internațională, plinind în valoare 
tehnica și soliditatea echipaje-

MADRID 5 (Agerpres). — In 
orașul spaniol Valencia s-au pro
dus vineri ciocniri violente între 
poliție și studenți. Incidentele au 
survenit în urma atacului lansat 
dc polițiști cu bastoane dc cauciuc 
și gaze lacrimogene împotriva cî- 
torva sute dc studenți strînși în

facultății de medicină, în 
unei adunări declarate „ile-

fața
drul .. ..
gale” dc autorități, pentru a pro
testa împotriva organizării defec
tuoase a învățămîntului. Ciocnirile 
s-au soldat cu răniți de ambele 
părți și cit arestarea mai multor 
studenți. iar autoritățile universi
tare au dispus închiderea tuturor 
facultăților din localitate.

R. D. Germană care obține o me
dalie olimpica la combinata nor
dică. lata clasamentul cursei de 
15 km : 1. Karl Luck (R. D. Ger
mană) — 48’24” 9/10; 2. Urban 
Hettich (R. F. a Germaniei) — 
49’00” 4/10; 3. Ulrich Wehling 
(R. D. Germană) — 49’15” 3/10, 

Comentînd rezultatele combina
tei nordice, corespondentul agen
ției „France Pr«se“ subliniază 
performanța reprezentantului R.D. 
Germane in contrast cu eșecul 
suferit de marii favoriți, ceho
slovacul Ladislav Rygl, campion 
mondial, și vest-germanul Franz 
Keller, campion olimpic la Gre
noble, clasați pe locurile 26 și 
respectiv 33. In ceea ce-l privește 
pe japonezul Nakano, învingător 
în proba dc sărituri, cl s-a arătat 
prea slab (locul 39) în cursa dc 
15 km, pentru a putea $ă-i a- 
menințe pc specialiștii europeni.

Clasamentul final al probei dc 
combinată nordică : 1. Ulrich
Wehling (R. D. Germană) —

patru ani de la Grenoble. Cu 
timpul înregistrat : 39" 44/100,
Erhard Keller a corectat și recor
dul olimpic (40" 10/100) stabi
lit în anul 1964 la Innsbruck de 
americanul Richard McDermott. 
Vechiul record a fost corectat și 
de alți trei participanți : suedezul 
Borjes, sovieticul Muratov și nor
vegianul Bjorang. In schimb, 
recentul record mondial al 
finlandezului Linkovesi — 38" 
n-a fost în pericol, fără îndoiala, 
din pricina timpului relativ căl
duros, dar mai ales a temperaturii 
prea ridicate a gheții : doar minus 
1,5 grade. Probabil că aceste con
diții au făcut ca Linkovesi să nu 
se simtă în elementul sau, obți- 
nînd un timp slab care l-a clasat 
doar pe locul șase în ierarhia fi
nală a probei.

Clasament: 1. Erhard Keller 
a Germaniei) — 39" 

2. Haase Borjes (Suedia) 
69/100; 3. Valeri Mura

tov (U.R.S.S.) - 39" 80/100.

lor, și-au adjudecat nu numai 
titlul olimpic prin echipajul Wilf- 
gang Zimmerer—Peter Utzchnei- 
der ci și medalia de argint prin 
echipajul Horst Floth—Pcpi Ba
der. De altfel aceștia din urmă 
au realizat și cel mai bun timp 
al celor patru manșe, obținînd, 
în a treia coborîre, timpul de 
1’13" 07/1C0 pc cei 1 563 m ai 
parcursului jalonat cu 13 viraje 
dc pc muntele Teine. Echipajul 
României, alcătuit din Ion Pan- 
țuru și Ion Zangor, a terminat 
pc locul cinci, ccdînd un loc (la 
numai opt sutimi de secundă), 
fața de primele două manșe, ita
lienilor Gianfranco Gaspari și Ma
rio Armani.

Al doilea echipaj român (Pa- 
naitescu — Eocșcncanu) a ocupat 
în final locul 12, cu timpul total, 
în patru manșe, dc 5’04” 89/100.

Clasament : 1. Wolfgang Zim
merer — Peter Utzchneidcr (R.F. 
a Germaniei 11) — 4’57" 07/100;

2. Horst Floth—Pcpi Bader (R.F. 
a Germaniei I) — 4’58” 84/100;
3. Jean Wicki — Edy Hubacher 
(Elveția I) — 4’59” 33/100; 4. 
Gianfranco Gaspari — Mario Ar- 
mano (Italia I) — 5’00” 45/100; 
5. Ion Panțuru — Ion Zangor 
(România I) — 5’00" 53/100; 6. 
Carl Erik Eriksson — Jan Jo
hansson (Suedia) — 5'01" 40/100.

La patinoarul Mikaho au luat 
sfîrșit întrecerile celor șase figuri 
obligatorii ale probei individuale 
feminine dc patinaj artistic. Pe 
primul loc se află campioana aus
triacă Beatrix Schuba cu 1 247 
puncte. O urmează Julie Holmes 
(S.U.A.) — 1 128,5 puncte, Karen 
Magntissen (Canada) — 1 105,7 
puncte, Janet Lynn (S.U.A.) — 
1 074,6 puncte, Zsuzsa Almassy 
(Ungaria) — 1 066,9 puncte și 
Rita Trapanese (Italia) — 1 C62.8 
puncte.
Revelația campionatelor europe
ne de la Goetcborg, Sonja Mor
genstern (R. D. Germana) a ocu
pat locul opt cu 1 014,9 puncte.

SAPPORO 5 (Agerpres). — Au 
început meciurile turneului olim
pic (Grupa A) la hochei pe ghea
ță dc la Sapporo. Echipele favo
rite au repurtat victorii scontate. 
Selecționata Cehoslovaciei a învins 
cu scorul de 14—1 (5—0, 3—1, 
6—0) echipa Poloniei. Suedia a 
întrecut cu 5—1 (2—1, 1—0. 
2—0) echipa S.U.A., iar reprezen
tativa U.R.S.S. a dispus cu 9—3 
(3—2, 3—1, 3—0) de echipa Fin
landei.
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Declarația 
unui purtător 

de cuvînt 
al ministerului 

de externe 
pakistanez

RAWALPINDI 5 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al Minis
terului pakistanez al Afacerilor 
Externe a declarat că recunoaște
rea Bangladesh de către unele țări 
reprezintă un act „inamical", trans
mit agențiile France Presse și L'.P.I. 
El nu a menționat, însă, arată a- 
celcași surse, dacă Pakistanul va 
rupe relațiile diplomatice cu noile 
țări care au recunoscut Bangladesh 
sau dacă-și va rechema reprezen
tanții din capitalele respective, mă
suri adoptate în unele cazuri simi
lare.

ițe, o casă de cultură mo
dernă, biblioteci, policlinici, 
complexe comerciale etc. 
Centrul orașului, care va fi 
format dintr-un modern an
samblu de clădiri oficiale și 
de locuințe, blocuri moderne 
de cîte 11 etaje, se află în 
plină construcție. In anii ur
mători, pînă în 1980, orașul 
va atinge 40 000 locuitori. Și 
asta pe măsura dezvoltării 
zonei industriale de ta mar
ginea orașului. La sfîrșitul 
anului trecut, au intrat în 
producție două noi uzine de 
mari proporții — uzina de e- 
tilenă și cea de polietilenă 
(realizarea acestora a însu
mat o investiție dc peste 2,2 
miliarde forinți); în ceea ce 
privește perspectiva economi
că a noului oraș, doar două 
amănunte : aici se va con
strui o uriașă rafinărie, a do
ua ca mărime din țară, cu o 
capacitate de peste 3 milioa
ne tone. Paralel, actuala ca
pacitate a termocentralei e- 
lectrice va spori, în urmă
torii ani, de zece ori, deve
nind una dintre cele 
mari din (ară.

Oroszlany esle socotit 
mai tînăr oraș minier al 
gariei. Localitatea este 
veche, ca și primele mine de 
extracție a cărbunelui (în 
1939), dar titlul de oraș l-a 
primit abia in 1954. Extrac
ția extensivă a cărbunelui a 
început cu un an înainte. In 
1953, aici s-a deschis una 
dintre cele mai moderne ex
ploatări ta suprafață. Cărbu
nele smuls pămintului de 
gbiarele uriașului excavator 
cu cupe este transportat pc 
benzi rulante in depozite — 
adevărați munți ce străju
iesc în apropierea orașului. 
Anual, se extrag 1a Oroszla
ny aproape 3 milioane tone 
cărbune brun de bună cali
tate. In mare măsură cărbu
nele este „consumat” în lo-

calitate de către uriașa ter
mocentrală de 200 Mw.

Paralel cu dezvoltarea ex
tracției acestei însemnate bo
gății naturale a Ungariei, în 
oraș au fost create puterni
ce unități ale industriei u- 
șoare, s-au dezvoltat con
strucțiile publice și civile. 
Numai în ultimii 15 ani, aici 
au fost ridicate peste 3 700 
noi locuințe, șase grădinițe, 
cinci creșe, cinci școli ele
mentare, case de cultură, te
renuri de sport, ștranduri 
etc. Este prevăzută construc
ția unui nou cartier al ora
șului cu 1 200 apartamente.

Ajka a fost ridicat Ia ran
gul de oraș in 1959, ca urma
re a preocupărilor pentru va
lorificarea unei alte bogății a 
pămîntului Ungariei : bauxi
ta. Pînă la eliberare, Ajka 
a fost o comună mică, obiș
nuită, cu aproximativ 2 300 
suflete. Primele exploatări 
ale bauxitei din împrejurimi 
sînt mai vechi : în schimb 
prelucrarea bauxitei a înce
put aici înlr-o mică fabrică 
de alumină abia in 1912. Du
pă eliberarea țării, statul 
ungar a investit sume deo
sebit de însemnate pentru 
extinderea producției de alu
mină. pentru prelucrarea și 
valorificarea acestei bogății 
naționale. Fabrica de alumi
nă s-a extins rapid • de 1a 
16 000 tone, s-a ajuns. în 1970 
1a o producție de 140 000 to
ne de alumină anual — a- 
proape o treime din întrea
ga producție de alumină a 
țării. Peste numai cîțiva ani. 
producția va atinge aproape 
380 000 tone — ca urmare a 
construirii noii uzine de alu
mină, care va avea o capa
citate de 249 000 tone anual 
și pentru care s-au investit 
peste 2,2 miliarde forinți. In 
13 ani. orașul s-a dezvoltat 
mult. S-au construit mii de 
locuințe, numeroase noi în
treprinderi industriale și 
construcții social-cuturale.

Breva generală a minerilor britanici continuă
• Iu unele regiuni miniere ale Angliei ten

siunea este în creștere • Ciocniri între greviști 
și reprezentanți ai conducerii minelor.

LONDRA 5 (Agerpres). — 
Greva generală a celor 280 000 
de mineri britanici, declanșată 
cu o lună în urmă, continuă. A- 
gențiile de presă informează că 
în unele regiuni miniere ale 
Angliei s-au înregistrat ciocniri 
între greviști și reprezentanți

ai conducerii minelor. Poliția, 
care a intervenit dc urgență, a 
arestat 18 mineri, mai ales în 
regiunea Chesterfield, unde 
tensiunea este în creștere. A- 
ceastă situație a fost dezbătu
tă în Camera Comunelor, unde 
opoziția laburistă a criticat sc-

ver guvernul pentru că a au* 
torizat intervenția poliției îm
potriva greviștilor.

Pe de altă parte, oțelăriile au 
anunțat că vor reduce produc
ția, din lipsă de combustibil. 
Din surse oficiale, citate de a* 
genția U.P.I., s-a aflat că este 
probabil ca guvernul să insti
tuie, săptămîna viitoare, starea 
de urgență pentru a preveni e- 
puizarea stocurilor de combus
tibil.
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