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NICOLAE CEAUȘESCU 
s-au sărbătorit ieri 80 de ani de existentă 

a Uzinei de vagoane din Arad
Uzina de vagoane din A- 

rad. marea fi moderna în
treprindere care realizează 
întreaga producție de mate
rial rulant destinată trans
portului de călători și peste 
70 la sută din cea destinată 
transportului de mărfuri pe 
calea ferată, a sărbătorit ieri, 
11 februarie, 80 de ani de 
existență. L-a acest jubileu, 
constructorii de vagoane a- 
rădeni au avut bucuria de 
a-1 primi în mijlocul lor 
pc tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România. Este o 
nouă și grăitoare expresie a 
înaltei prețuiri pc care parti
dul o acordă clasei munci
toare, sărbătoarea construc
torilor de vagoane fiind deo
potrivă a întregului nostru 
popor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este insofit de to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Paul Niculescu-Mizil, Maxim 
Berghianu, precum și de 
Gheorghe Cioară, președinte
le Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie.

In gara municipiului, au 
venit in intimpinare nume
roși cetățeni — oameni ai 
muncii, români, -maghiari, 
germani și de alte naționa
lități — care fac o primire 
deosebit de călduroasă oaspe
ților. Pe front iscipiui clădi
rii este înscrisă urarea : .Bine 
ați venit iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu se ova
ționează îndelung pentru 
Partidul Comunist Român, 
pentru secretarul general, 
pentru patria noastră. Repu
blica Socialistă România.

Conducătorii de partid și 
de stat se îndreaptă spre zo
na industrială a municipiu
lui, unde sînt concentrate 
cele mai mari întreprinderi 
arădene.

La intrarea in uzină oas
peții sînt intimpinați de loan 
Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, Paul 
Nagy, secretar al Consiliu
lui Central al U.G.S.R., ing. 
Nicolae Iosif, directorul ge
neral al grupului de uzine 
constructoare de vagoane — 
grup care-și are sediul la 
Arad — de membri ai con
ducerii întreprinderii, de un 
mare număr de lucrători. Este 
o atmosferă de vibrant entu
ziasm. Toți cei prezenți a- 
plaudă, ovaționează pentru 
partid, pentru secretarul său 
general, adresează urări de 
bun venit.

In fața unei expoziții de 
grafice și fotografii din in
cinta secției. de debitare — 
prima dintre secțiile înscrise 
in itinerarul vizitei de lu
cru in uzină — se prezintă 
istoricul intreprinderii. Deși 
Uzina de vagoane din Arad 
are virsta apreciabilă de opt 
decenii, adevărata ei istorie 
începe in ultimul sfert de 
veac, in această perioadă ea 
a dobindit un binemeritat 
renume, nu numai in țară, 
ci și peste hotare.

înzestrată cu utilaje moder
ne de înaltă tehnicitate, ca 
de altfel întreaga întreprin
dere, secția debitare realizea
ză înalți indici de producție 
și productivitate a muncii.

Dialogul care are loc in 
fața mașinilor din halele de 
producție cu numeroși mun
citori, ingineri, tehnicieni im
primă vizitei în secții un 
pronunțat caracter practic. 
Secretarul general al parti
dului indică factorilor de răs
pundere ai uzinei să studie
ze mai în profunzime proce
sul de muncă și să caute so
luții pentru utilizarea depli
nă a capacității de producție 
a mașinilor, pentru folosirea 
completă a miinii de lucru, 
pentru reducerea consumului 
de metal și ridicarea produc
tivității muncii. Apreciind, 
bunele rezultate obținute pî
nă acum de uzină, tovarășul 
Ceaușescu recomandă con
structorilor ca în actualul 
cincinal, in perioada care 
urmează, să accentueze preo
cupările pentru estetică, con
fort, viteze sporite în pro
iectarea vagoanelor de călă
tori, pentru o mai mare di
versificare a celor de marfă, 
pentru performanțe superioa
re care să asigure moderni
zarea transporturilor noastre 
feroviare, o și mai mare com
petitivitate a vagoanelor ro
mânești pe piața externă.
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(militarea tovarășului 
MCOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,

Pentru mine Și pentru ceilalți 
tovarăși din conducerea parti
dului și guvernului este o deo
sebită plăcere să luăm parte la 
această sărbătoare a colectivului 
Uzinei de vagoane — întreprin
dere care împlinește 80 de 
ani de existență. Este o 
vîrstă care vorbește de activi
tatea desfășurată, de dezvoltarea 
tehnicii, dar mai cu scamă dc 
dezvoltarea clasei muncitoare, 
a inginerilor, tehnicienilor, a 
oamenilor muncii din această 
uzină, de ridicarea nivelului lor 
tehnic și de conștiință. Pcrmi- 
tcți-mi să vă adresez dumnea
voastră, tuturor oamenilor mun
cii din uzină, un salut călduros 
din partea Comitetului Central 
al partidului, a Consiliului de 
Stat și a Consiliului dc Miniștri. 
(.Aplauze puternice prelungite ; 
sc scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R.*').

Doresc, de asemenea, să vă a- 
dresez calde felicitări, atît cu 
prilejul acestui important eveni
ment din viața colectivului uzi
ne; cit și pentru rezultatele 
strălucite pe care le-ați obținui 
în cincinalul treCut și in primul 
an al noului cincinal. (Uralc 
puternice ; aplauze îndelungate).

Uzina dumneavoastră a fost 
distinsă cu acest prilej cu 
„Ordinul Muncii" clasa I ; au 
fost declarați trei Eroi ai Muncii 
Socialiste și acordate alte ordine 
și distincții ale Republicii So
cialiste România oamenilor 
muncii din întreprinderea dum
neavoastră, Dați-mi voie să vă 
felicit pe toți pentru decorarea 
uzinei, să adresez felicitări no
ilor Eroi ai Muncii Socialiste și 
tuturor celorlalți decorați, și 
să-mi exprim convingerea că 
înmînarea acestor înalte dis
tincții va constitui un imbold 
pentru întregul colectiv de a 
munci mai bine pentru îndepli
nirea marilor sarcini din acest 
cincinal. Sperăm că realizările 
pc care le veți obține ne vor 
da prilejul ca la sfîrșitul cinci
nalului să declarăm noi Eroi ai 
Muncii Socialiste, să înmînâm 
ordine și medalii ale Republicii 
Socialiste România unui număr 
mai mare de oameni ai muncii 
din uzina dumneavoastră. (A- 
plauze puternice, uralc).

Cunoașteți cum s-a dezvoltat 
uzina în care lucrați; de la 
circa 400 dc vagoane cît pro
ducea in 1938, a ajuns la peste
6 000 in 1971 și, după cele 
spuse de tovarășul direc
tor, va ajunge la circa
7 400 în 1975. Dar probabil că 
dumneavoastră nu veți fi chiar 
de acord cu această ultimă ci
fră pentru că eu consider că 
uzina poate face ceva mai 
mult ; cred ca" va trebui să a- 
jungeți la o producție anuală 
de cel puțin 8 000 dc vagoane. 
(Aplauze puternice).

De ce este necesar acest lu
cru, tovarăși ? Știți că produc
ția industrială a României va 
crește în cincinalul 1971-1975 cu 
aproape 80 la sută; producția 
construcțiilor de mașini se va 
dubla, va crește chiar ceva 
mai mult. Uzina dumneavoastră 
avea prevăzut în plan să-și 
sporească producția cu 30 la

sută, iar cu suplimentarea pla
nului nu va trece de 50—60 
la sută. Deci pînă la nivelul 
creșterii producției industriale 
pc țară — nu mai vorbesc dc 
cel al construcțiilor de mașini 
— mai este încă mult. Colecti
vul uzinei are o veche experien
ță, o înaltă tehnicitate. Nece
sarul de vagoane crește — 
construim dc altfel o nouă u- 
zină dc vagoane — și Știți bine 
cc greutăți a avut din acest 
punct de vedere în ultimii ani 
uzina dumneavoastră. Este clar 
că va trebui să punem un mai 
mare accent pc valorificarea ca
pacității acestei uzine, a forței 
do creație a colectivului ei cu 
bogată experiență și înaltă 
tehnicitate, spre a putea asigura 
creșterea într-un ritm mai înalt 
a producției de vagoane.

Tovarășul director ne-a asi
gurat — și eu sînt convins că 
așa este — că uzina este acum 
în stare să producă orice tip de 
vagoane. Noi încă mai impor
tăm unele tipuri dc vagoane și 
de aceea, consider că este ne
cesar ca uzina să-și revadă pla
nul. — a făcut ceva în acest 
sens de ieri pînă astăzi, dar 
e clar că într-o noapte nu se 
pot face toate calculele. Consi
der că va trebui făcută o ana
liză serioasă împreună cu în
tregul colectiv al uzinei pentru 
a stabili noile sarcini. Uitîn- 
du-mă la acest colectiv de 
10 080 de oameni ai muncii 
cred că uzina va depăși chiar 
așteptările noastre. (Ovații pu
ternice : se scandează „Ceaușes
cu — P.C.R.'*).

Ne bucură faptul că produc
ția uzinei s-a perfecționat con
tinuu, că an de an, s-ar putea 
spune, s-au produs tipuri de 
vagoane de o tehnicitate mai 
bună, cu posibilități de trans
port îmbunătățite, cu o viteză 
sporită. Este un lucru buni Ați 
realizat un salt calitativ însem
nat în cincinalul care a trecut, 
dar în cincinalul actual uzina 
dumneavoastră, și, în general, 
construcția de vagoane din 
România trebuie să se situeze 
la nivelul cel mai înalt atins 
pe plan mondial. Eu sînt con
vins că colectivul dumneavoas
tră este în stare să rezolve a- 
ccastă sarcină de onoare. (Uralc, 
aplauze puternice, prelungite).

Am vizitat de mai multe ori 
uzina dumneavoastră și trebuie 
să constat cu satisfacție că 
în întreprindere s-au produs 
transformări mari în ce priveș
te înzestrarea tehnică, creșterea 
gradului dc tehnicitate a pro
ducției. S-au obținut succese 
însemnate pe linia mecanizării 
și automatizării unor procese 
de producție; cred însă că nu 
trebuie să ne declarăm mulțu
miți cu ceea ce s-a realizat, ci, 
dimpotrivă, progresele care s-au 
obținut, mai cu seamă în ulti
mii doi ani și jumătate, să con
stituie un îndemn de a depune 
eforturi și mai mari în această 
direcție. Trebuie rezolvate mai 
rapid problemele privind auto- 
dotarea uzinei cu mijloace me
canice, automatice, introducerea 
de procedee tehnologice moder
ne în construcția de vagoane. 
Mai avem în acest domeniu în-

că multe de făcut, dar ceea ce 
s-a realizat în ultimii ani do
vedește că uzina, colectivul 
dumneavoastră arc capacitatea 
tehnică de a soluționa orice 
problemă. In următorii ani, u- 
zina va trebui să înregistreze 
noi progrese atît în ce privește 
utilizarea, cît și introducerea și 
generalizarea procedeelor și 
tehnologiilor moderne. Aceasta 
trebuie să constituie o sarcinii 
dc onoare a colectivului dum
neavoastră, și eu sînt convins 
că o veți rezolva cu succes. 
(Aplauze puternice).

Deoarece întreprinderea dum
neavoastră îndeplinește rolul 
de coordonatoare a întregii con
strucții de vagoane din țară, 
va trebui să vă preocupați dc 
dotarea și ridicarea nivelului 
tehnic și de introducerea teh
nologiilor moderne nu numai 
aici ci și în celelalte uzine din 
țară, precum și in noua uzină 
de vagoane ce se construiește 
la Caracal. Sarcina colectivului 
de cercetători și proiectanți, a 
tuturor oamenilor muncii din 
această uzină este să realizeze 
utilajele și să se preocupe de 
introducerea tehnologiilor mo
derne în toate uzinele construc
toare de vagoane din țară.

După cum vedeți, răspunde
rea dumneavoastră a crescut; 
răspundeți nu numai de ceea ce 
se întâmplă în Arad, ci de ceea 
ce se întâmplă în toate uzinele 
constructoare de vagoane din 
țară. Aceasta arată încrederea 
pc care partidul, conducerea sa 
o are în harnicul și priceputul 
dumneavoastră colectiv. (Apla
uze puternice, prelungite).

In același timp, va trebui a- 
cordată mai multă atenție pro
blemelor economice, creșterii e- 
ficienței întregii activități a u- 
zinei. reducerii cheltuielilor ma
teriale, sporirii venitului net și 
deci măririi contribuției uzinei 
la creșterea generală a venitu-, 
lui național. Am văzut unele 
grafice care redau o serie de 
realizări obținute pe această, 
linie, o serie de comparații. 
Sînt rezultate bune, dar nu ne 
putem declara încă mulțumiți. 
Producem cu cheltuieli materia
le mari, în comparație cu alte 
țări mai avansate.

Trebuie să acordăm o mai 
mare atenție reducerii consu
murilor materiale în general — 
de metal, de combustibil, pre
cum și de alte materiale folo
site în producția de vagoane. 
Trebuie să fie pentru toți clar 
că, cu cît vom cheltui mai pu
țin pentru construcția unui va
gon, cu cît vom reduce consu
murile și cheltuielile de produc
ție, cu alît vom putea asigura 
creșterea mai rapidă a venitu
lui net, a venitului național al 
întregii țări, cu atît vom putea 
asigura mal repede dezvolta
rea și înflorirea generală a pa
triei noastre socialiste, crește
rea bunăstării întregului popor. 
Reducerea cheltuielilor materia
le, producerea cu un consum de 
materiale cît mai mic, este o 
problemă esențiala pentru dez
voltarea socialistă a țării. Sînt 
începuturi bune pe această ca
le, dar trebuie depuse eforturi 
și mai mari; în cincinalul actu

al uzina dumneavoastră trebuie 
să se ridice și din acest punct 
de vedere la nivelul celor mai 
bune uzine din lume. Avem po
sibilitatea și trebuie să facem 
totul pentru a realiza această 
sarcină deosebit de importan
tă pentru dezvoltarea noastră 
economică, pentru creșterea bu
năstării întregului popor. (Apla
uze prelungite).

Consumul de muncă pentru 
un vagon este încă mare, deși 
s-au obținut o serie de rezul
tate bune în această privință. 
Și în acest domeniu trebuie să 
ne propunem sarcini mai în
drăznețe ; să luăm măsuri teh- 
nico-organizatorice pentru me
canizarea și automatizarea pro
ceselor de muncă, pentru creș
terea mai rapidă a productivi
tății muncii, pentru reducerea 
consumului de muncă pe fieca
re operație, pe fiecare vagon.

In planul actual este prevă
zută o creștere importantă a 
productivității muncii. Se pre
vedea ca, pe această cale, să 
aibă loc chiar o anumită scăde
re a numărului de muncitori, 
de salariați. Noi considerăm că 
nu pe această cale trebuie să 
mergem, ci chiar să luăm mă
suri pentru a crește numărul 
de salariați, realizînd însă o 
creștere a producției la care 
m-am referit înainte, a numă
rului de vagoane fabricate în 
uzina dumneavoastră. Ca atare, 
ridicînci productivitatea va tre
bui să producem mult mai 
multe vagoane. Să asigurăm o 
anumită creștere a numărului 
de oameni ai muncii în așa fel 
ca acest colectiv, cu o bună ex
periență, să fie și în viitor cel 
mai puternic colectiv de con
structori de vagoane din Ro
mânia. (Aplauze puternice, pre
lungite)

Iată, tovarăși, cîteva proble
me asupra cărora este necesar 
ca atît consiliul oamenilor mun
cii, cît și întregul colectiv al n- 
zinei să reflecteze pentru a gă
si soluții mai bune decît cele 
prevăzute în plan. In această 
privință, o sarcină importantă 
îi revine, desigur, și organiza
ției de partid care cuprinde 
circa 26 la sută din totalul oa
menilor muncii din uzină șl ca
re trebuie să joace un rol im
portant în realizarea cu succes 
a obiectivelor la care m-am re
ferit.

De altfel, cunoașteți prevede
rile generale ale cincinalului, 
întreaga țară își propune să 
parcurgă un drum important în 
următorii 5 ani. Prevederile 
primului an al acestui cincinal 
le-am îndeplinit în condiții bu
ne. Cunoașteți datele, au fost 
publicate. Prevederile privind 
creșterea producției industriale 
în 1971 au fost depășite, pro
ducția sporind cu 11,5 la sută 
față de 1970. Este îmbucurător 
câ și pe prima lună a anului 
1972 planul s-a realizat cu o 
creștere de peste 13 la sută; 
avem și pentru 1972 un început 
bun.

(Continuare in pag. a 3-a)

DECRET 
privind conferirea 

„Ordinului Muncii" clasa I 
Uzinei de vagoane Arad

Pentru contribuția adusă la industrializarea țării și parti
ciparea activă a colectivului Uzinei de vagoane Arad la o- 
pera dc construire a socialismului, cu prilejul aniversării a 
80 de ani de activitate neîntreruptă a uzinei,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
decreteazăi

Se conferă „Ordinul Muncii" clasa I Uzinei dc vagoane 
Arad.

Președintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU

DECRET 

privind conferirea 
titlului de

„Erou al Muncii Socialiste"
Cu prilejul aniversării a 80 de ani dc activitate neîntre

ruptă a Uzinei de vagoane Arad, I
I Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România

decretează:
, Pentru merite deosebite în întreaga activitate desfășu

rata în anii construcției socialiste a țârii și pentru contri
buția personală adusă la dezvoltarea Uzinei de vagoane 
Arad, se conferă titlul c’e .Erou al Muncii Socialiste** și me
dalia’ de aur „Secera și ciocanul” tovarășilor :

Vasile M. Boldan, strungar, maistru principal ; Petru 
Gli. Brata, lăcătuș ; Iosif S. Nagy. strungar, maistru.

Președintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU

Instantaneu dc la complexul comercial din Petrila 
Foto : Ion L1CIU

Permanent in atenția 
lucrătorilor de la O.C.L 

Produse industriale
• BUNA APROVIZIONARE CU MĂRFURI
• DESERVIREA EXEMPLARĂ
• ATRAGEREA CUMPĂRĂTORILOR

...Planul de desfacere pe a- 
nu] 1971 a fost realizat in pro
porție de 100,7 la sută ; rabatul 
comercial planificat a fost de
pășit cu 196 000 lei ; beneficiul 
total, dc asemenea, a fost depă
șit cu 144 000 lei (deși, în acti
vitatea de bază, s-a înregistrat 
o nerealizare a beneficiului, 
datorată în principal necorelă- 
rii planului de muncă și salarii 
cu planul cheltuielilor de cir
culație precum și depășirii 
cheltuielilor de administrație 
prin volumul mare de dobînzi 
plătite la credite restante !); 
s-a realizat o îmbunătățire a 
vitezei de circulație a mărfuri
lor față de cea planificată etc...

Relicfind „în extenso* bunele
rezultate obținute în primul an 
al cincinalului, roade ale unei 
preocupări majoritare deosebi
te, responsabile, darea de sea
mă a Comitetului 
muncii, prezentată 
Dumitru Poienaru.

oamenilor 
de tov. 

directorul

O.C.L., „Produse industri
ale" cit și luările de cu- 
vînt din adunarea reprezentan
ților lucrătorilor din acest sec
tor comercial al municipiului, 
nu au ocolit „golurile" în reali
zări. A fost scos în evidență, 
astfel faptul că depășirile în 
desfaceri provin din sectoa
rele țesături bumbac, fier 
brut și prelucrat, aparate de 
radio și televizoare, precum și 
material cultural-sportiv. alte 
sectoare înregistrind — și aceas
ta nu numai în ultimul an ! — 
nerealizări perpetue, datorită 
aprovizionării defectuoase din 
depozitele comerțului cu ridica
ta de la Deva, insuficientei pre
ocupări a serviciului comerciul 
și a unor responsabili de uni
tăți pentru o aprovizionare 
promptă cu produse solicitate 
intens de cumpărători. lipsei 
discernămintului în „alegerea" 
mărfurilor și a „simțului expu
nerii produselor" spre facilita
rea vînzării. „Crearea stocuri
lor de mărfuri lent vandabile 
— afirma în cuvîntul său, O- 
limpiu Bota, director adjunct 
al Direcției comerciale județe
ne — nu denotă nimic altceva 
decît existența, încă, a unui de
zinteres intolerabil față de sem
nificația muncii unui lucrător

V. TEODORESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

FRUCTUOASĂ

<le sarcini
în frontalele
Lupeniulni
Sectorul IV al minei Lu- 

peni — sector cu pondere I 
mare în producția de cărbu- I 
ne a exploatării — a obținut, .

| in prima decadă n lunii fe- I 
I bruarie, rezultate care nu * 
(dezmint ritmul susținut al I 

activității și realizările cu I
■ care ne-a obișnuit pină acum. I 
I La abatajul frontal 2 vest | 
1 din straiul 3. blocul IV, bri- I 
I gada condusă de Petre Con ’
• stantin. rcaliz.lnd un randa I 
I ment mai mare cu 1,1 la sil I 
' tu decît sarcina, contribuie 
I la realizările sectorului cu o 

depășire a producției de 258
| lone. La rindul lor Mihai
• Cirdei cu ortacii săi de la a I 
I batajul frontal I est din acc-
■ lași strat a dat in plus 120 I 
I tone cărbune, în prima de- I 
Icadă. Ca și frontali.știi, dar I 

in alte condiții, mai dificile | 
— la curățire șcarpă 4 E — i 

I brigada de mineri a lui Va I 
I sile Deleanu și-a realizat nor- 
I ina în proporție de 101,7 la I 
I sută, dînd partea de contri- • 
Ibuțic la succesele sectorului. I

In dorința de a sprijini I

i

. nutrea celor din abataje, bri- 
I găzile de înaintări care exc- 
• cută preabatajele pe coperiș 
Iin stratul 3, blocul IV, rea 

lizează de asemenea randa-

I mente mari. Brigada lui A- 
lexandru Olteanu realizează

I norma s‘",':,Ux e~»!- -’~
acord în 
la sută,

norma stabilită prin foaia dc 
in proporție de 103.7 

.a iar ortacii lui Ște
fan Kisfolody obțin .și ei ran
damente mari, realizindu-.și I norma în proporție de
la -

I
I
I 
I

sută.
105,1

Sector
fruntaș 
la Dîlja

Continuind succesele rapor- | 
tate în prima lună a acestui . 
an, sectorul III al minei Dil- I 
ja, condus de ing. Martin ■ 
Borșa a încheiat prima deca- I 
dă a lunii februarie cu peste • 
470 tone date peste sarcini. I 
Este de evidențiat faptul că | 
in perioada 1—10 februarie ■ 
s-a realizat un spor de pro- I 
ductivitate de 5,8 la sută pc . 
abataje .și de 11,5 la sută pe j 
sector. Rezultatele bune ob- ’ 
ținute sînt contribuția prin 
muncă a brigăzilor conduse 
de minerii Ștefan Ghioc, Mi
hai Cosma și T ’ — 
de Ia abatajele cameră din 
stratul 3, precum : 
tivului de muncă 
jul frontal in trepte răstur
nate din stratul 13 unde lu
crează brigada condusă de 
Constantin Tomescu.

Toate aceste succese se ex
plică prin faptul că munci
torii din brigăzile în acord — 
ca cele amintite mai sus — 
sînt permanent asigurate cu 
materiale, li» se acordă o bu- I 
nă întreținere a utilajelor de I 
către echipele de regie și 
meseriașii din sector. I

HOFFMAN I

I
fan Ghioc, Mi- 1
Pavel Tasnady |
i- ------ ră din ■

colec- I 
a bata-

I
I
I

A.

| Ștafetă I
| folclorică |
1 Comitetul municipal pen- I

tru cultură și educație socia- I 
I listă a organizat o ștafetă I

folclorică în cadrul căreia se | 
■ prevăd acțiuni de amploare ■ 
I la toate sediile căminelor cui- I 
’ turale de pc raza Văii Jiului. ’ 
| Albumul care constituie pre- I 
! textul deplasării formațiilor • 
Iunui cămin în altă localita- I

te, cuprinde cusături popu- I 
Ilare miniaturale, fotografii, I

de epocă și contemporane, in- | 
■ serează obiceiuri, texte, foto- ■ 
I grafii de costume, locuințe I 
Iș.a. Azi, căminul din Iscroni .

va preda albumul-ștafctă ce- I 
Ilor din Jieț urmînd ca aceș-

tia să întoarcă vizita cimpe- I 
Inilor (care au prezentat spec- • 

tacolul lor in Jieț, duminică I 
6 februarie) in ziua de 20 fe- I 

I bruarie. 1

Buldozeristul Ion Tomescu și o parte din echipa de depa
nare a S.U.C.T. — Valea Jiului, surprinși pe peliculă in timpul 
unei revizii planificate la buldozerul S-l 500.

Foto : Ion LEONARD

cind îl știu — Șt-l

Adjunctul

t

i
!

__ ___ .. ... . ,. . știu 
demult — Vasilescu este adjunc
tul șefului. Să nu spuneți că n-a 
promovat pentru că nu are stu
dii corespunzătoare. Nici gînd. 
Are. Sau pentru că nu are ve
leități ? Sau ambiție ? Sau ..pile” ? 
Sau poate pentru că... Nu. nu 
mai cântați degeaba! Nu i s-a 
reproșat nimic, niciodată. Din 
contră, de cite ori s-a ivit pri
lejul, i s-au reliefat calitățile, 
i-au fost supraevaluate rezulta- 

i s-a lăudat punctualitatea 
i.d. Odată t s-a spus chiar 
mai rar așa om potrivit pen- 
locul potrivit...

Intre timp, șefii se schim-

Pritnul, a fost promovat în 
altă funcție. De conducere. I’asî- 
lescu avea emoții. Credea că-i va 
urma, și-și dădea seama că nu 
e încă pregătit pentru acest lu
cru. Noroc ca fu numit un to
varăș. din alt serviciu!

Adjunctul respiră ușurat. Se o- 
cupă cu tragere de inimă de o- 
rientarea noului șef în proble
me. Și se bucura mult, din a- 
dinctd inimii, cind acesta remar
că (neoficial) răbdarea de care 
a dat dovada...

După doi ani și ceva, șeful se 
transfera in alt oraș. Vasilescu 
privi speriat în jur și constată 
ca. vrind-nevrînd, va trebui să 
primească... Nu vedea pe altul 
pregătit pentru această dificilă 
îndeletnicire. Dar... fu numit un 
tovarăș care nu avea nimic co
mun cu specificul serviciului. î'a- 
silescu o luă de la început. Cu

inițierea noului șef, bineînțeles. 
Nu mergea, însă, deloc...

La cîteva luni — și acesta fu 
schimbat. Pentru incompetență. 
Acum Vasilescu își spuse, cin- 
tărind îndelung și „rumegind” ar
gumentele pro și contra, că, ine
vitabil, el va fi „soluția.”. Chiar 
și cunoscuții începuseră să-l fe
licite pentru perspective...

In sfirșit, fu numit noul șef. 
Nu, nu era Vasilescu. Un altul, 
pînă atunci adjunct și el, în alt 
oraș, l'asilescu se liniști. Și fu 
— mult timp — liniștit...

★

...Pină ieri, cînd a aflat că și 
șeful ăsta se va transfera. De di
mineață nu-și mai găsește locul. 
Spuneți-i, dacă-l vedeți, să-și va
dă de treabă, câ ați aflat do. — 
din surse sigure — câ ta ră- 
mine tot. adjunct

Victor 1AȚENCO

1
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„DECOLAREA"
Un film românesc de actualitate, 

inspirat din viața tineretului
Noua producție a studiourilor 

.bucurești’, „Decolarea", film 
realizat de regizorul 
IJrsu ți 
tin Stoiciu con:

Timotei 
scenaristul Constan- 

istituie un debut 
multiple valențe. Un debut 

in abordarea directă fi pătrun
zătoare. a unor unghiuri mai 
pu|in cercetate din viața tine
relului aflut lu examenul sever 
al confruntării cu viața; un de-

Cileva cuvinte despre
RH’tBTIIKlIJI TEATRULUI
UE STAT „VALEA JIULUI 4

In progul premierei Io pieso „Cind revolverele toc" de Tudor 
Negoilo, ne-am adresat prof. Irontm Munteanu, directorul Teatru
lui de stot Valea Jiului, pentru o alia cile ceva despre piesele cu
prinse in repertoriu.

— Alături de ceilalți locuitori 
ai Văii Jiului, am urmărit evo
luția actorilor teatrului nostru 
h) „Ștafeta nevăzută*. ..Intere
sul general*. „...Eseu’*, piese ale 
dramaturgiei noastre originale 

contemporane. Ce ne puteți 
releva despre viitoarele specta-' 
cele ?

— Azi la 19,30 are loc premi
ata ..Cind revolverele tac* de 
Tudor Ncgoiță. Din 15 februa 
rie vom inccpe lucrul în para
lel cu piesele „Vlaicu Vodă" de 
AI. Davilla și -Este vinovată 
Corina ?" de Laurcnțiu Fulga. 
Pentru întărirea „echipei" ne 
vom adresa și unor regizori și 
scenografi foarte cunoscuți pe 
plan național, de pildă Ion OI- 
teanu.

— Deci tot spectacole cu 
piese românești ?

— Da. pentru că avem în ve
dere in primul rind indicațiile 
Plenarei din noiembrie 1971, 
iar apoi faptul că dramaturgia 
noastră, a cam fost oarecum o 
cenușăreasă pentru publicul 
Văii. Mai sînt de altfel și alte 
piese românești in repertoriu 
•a „Frunze care ard' de I. Sir- 
bu. Preconizăm să includem 
pentru copii ..Campionul Ure- 
«hilă* de L Toma, ncmaivor- 
bind de faptul că. după ce vom

avea acordul A.T.M., vom în
cerca să înlocuim „Roata în pa
tru colțuri" și „Căpitanul din 
Kopenick' tot cu piese din dra
maturgia noastră. Sînt o mulți
me de piese bune pe care noi 
avem obligația să le scoatem 
din sertare și să le dăm pu
blicului. căci nu ne-am face 
altfel datoria față de noi și 
spectatori.

— Ce se întâmplă cu „Intere
sul general*. ..Ștafeta nevăzu
tă-....... Eseu" ?

— De In 1 februarie am în
ceput să trecem prin orașele 
municipiului (4 februarie la U- 
ricani, 8 februarie Ia Petrila) 
cu .Interesul general" și vom 
începe și cu -Ștafeta nevăzută". 
După prezentarea in municipiu, 
vom face cu ele un turneu 
prin orașele județului.

— Și „...Eseu* ?
— Cei aproape 8000 de spec

tatori din Vale, care au văzut 
piesa și-au exprimat aprecierile 
prin numeroase și calde aplauze, 
fapt care ne îndreptățește să 
întreprindem un turneu prin 
județul Gorj.

— Ce ne puteți spune des
pre premiera de azi ?

— S-a muncit mult, cred eu, 
și bine. Nu vom dezamăgi !

Recent corul .Doina" al Școlii generale nr. 5 Petrila a ocupat locul întii la concursul 
„Copiii cintă patria și partidul". Nefiind un cor numai pentru concursuri, el prezintă astăzi 
un bogat repertoriu in cadrul serii cultural-artistice de la clubul din Petrila.

Fotoi M. LAURENȚ1U

\ ASILL I. MARIAN. Liceul 
Petrila. Caricatura trimisă nu ne 
spune nimic. Discutați cu Ion 
Barbu, colegul dv. mai mare, 
despre misiunea caricaturii și 
apoi...

terar. Anun[a[i-ne, cind vă in- 
[finiți prima oară f

CELA PLOPEANU, Petroșani. 
Așteptăm noi versuri, pe măsura 
anterioarelor.

ROMULUS GOJOCARU. Sin
gura care ne reține atenția este 
„Presimțire"; in rest. încercările 
primite sini monocorde și ca su
biect și ca imagine. Reveniți.

T. PETRE, Petroșani. Mulțu
miri! .Așteptăm proza, 
cam de mult. Aceea 
nu merge.

promisă 
trimisa.

ALEXANDRU STOICA. 
Petroșani. „Viață monotonă" nu 
e așa cum spuneți. Nu consti
tuie substanță pentru o poezie. 
Încercași o mai mare detașare de 
îniimplări și apoi mai trimiteți.

ION GOGA DELAJIU. Ulti
ma poezie trimisă, mai trebuie 
șlefuită ca formă; pină atunci 
reținem „Ordin de sus". Mulțu
miri pentru cuvintele calde tri
mise. I ă așteptăm la cenaclu.

G. DRICU, Vulcan. Ceea ce 
ne-ați dat ultima dată, e mai 
mult rodul unui joc de cuvinte 
și al unor inversiuni sintactice 
interesante, dar nu pe măsura 
poeziei bine scrisă, sensibilă, cu 
care ne obișnuisem de la dum
neavoastră. .Așteptăm noutăți.

E. O., tehnician. După discu
ția avută, ați promis niște în
cercări noi. Nu le trimiteți f 
Ați dezarmat așa repede ?

I . BUTULESCU, elev. Petro
șani. Icniți pe la redacție cu 
Frățilă și eventual și cu ceilalți. 
\'ă așteptăm.

N. F., Petroșani. .Semne hune 
anul are!"

V. R. Ceea ce ne-ați trimis, 
nu spune nimic. Și puțin și ne
clar scris. Mai trimiteți I Atunci 
scrieți și cine sinteți!

OLIVIA, elevă, I 'ulcan. Există 
un cenaclu literar „Meșterul Ma- 
nole", care a renăscut in toamna 
anului 1971 la Petroșani. Poți 
spune și altor colegi (colege) să 
participe la ședințele lui, care se 
țin duminica dimineața, din două 
in două săptămini, in sala bi
bliotecii Casei de cultură din Pe
troșani. Anunțarea zilei și orei se 
face din timp, in coloanele zia
rului nostru.

C. S1RBU. Lupeni. Probabil 
ați început ședințele cercului li-

C. ȘTEFAN, Uricani. I’ă aș
teptam cu materialele promise.
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SECVENJE • SECVENȚE
• Aflăm că la căminul cultural din Cimpu 

lui Neag, au rulat filmele „O floare și doi 
grădinari^ „Răscoala". „King-Kong evadează" 
și .Mihai Viteazul". Dar numai atât ne puteți 
spune, Iov. prof. Gh. Vitejanu ? Despre activi
tatea în sine, a căminului, al cărui director 
sînteți, nu ne spuneți nimic? ©■ Sîmbălă 5 
februarie a avut loc la București premierea 
celor ce-au participat la concursul pe țară al 
caricaturiștilor organizat de revista „Clubul". 
La acest concurs, au participat 57 de cari- 
caturiști cu un total de 1 491 de lucrări. Ele
vul din ultimul an al Liceului Petrila, Ion 
Barbu, cunoscut cititorilor noștri, a parti
cipat cu 14 caricaturi, din care i-au fost 
reținute 4 spre publicare. In cadrul festivi
tății de premiere i s-a acordat mențiunea- 
specială a juriului. Felicitări și noi succese 1 
@ Duminică 13 februarie, ora 20, în sala ma
re a clubului Petrila, arc loc spectacolul ..4—0 
pentru noi băieții veseli 1", de H. Nicolaide 
prezentat de artiștii amatori din localitate.

Orchestra de muzică populară a clubului 
sindicatelor din Vulcan, prezintă azi, ora 19, 
la sediu, spectacolul folcloric „Cîntec nou la 
.Jiu răsună" sub bagheta: dirijorului Sergiu 
Petrc-Boiță. Prezentatorul. Costel Morcău, va 
aduce la rampă soliștii Vlase Maria, Ionel 
Dima, Mina Cerbu, Ioana Boceanu, Victor 
Alstanei, Gheorghe Urșu, Nicu Cincă, Didina 
Dumitru. Regia spectacolului este semnată de 
G. Dricu G „Cântecul orașului" se întitulează 
festivalul de muzică ușoară, organizat la Ca
sa de cultură din Rîmnicu Sărat la care vor 
participa Mircea Necula și loan Covaci, soliști 
ai Casei de cultură din Petroșani. Condiția e- 
scnțială fiind- cîntece despre un oraș. Mircea 
Necula a compus o melodie dedicată Petro 
șanilor: versurile aparțin lui Gh. Negraru. 
Festivalul are loc între 11—13 luna curentă.

Felicitări clubului Vulcan pentru bogata 
și interesanta agitație vizuală dc pe coridoa
rele clădirii 1 • Azi, la orele 17, în sala clu
bului din I.onca, arc loc întîlnirea It. col. conf. 
dr. ing. Florin Zăgăncscu, de la Academia 
militară din București, cu tinerii din locali
tate. Se va vorbi despre „Cercetări recente 
in Cosmos @ Casa de cultură din Petroșani 
preconizează ca între 18—19 martie, să or
ganizeze un festiva] interjudețeah dc muzică 
ușoară intitulat „Luminile adîncului" care va 
fi dotat cu trofeul „Lămpa.șul do am O „Bă
iat bun, dar cu lipsuri" de N. Tănase, este 
piesa pe care clubul din Lonea vrea s-o pre
zinte locuitorilor din Sadu, Tg. Jiu, Motru, 
Novaci. Se lucrează intens la pregătirea unei 
alte piese asupra căreia se păstrează multă 
discreție. E secret !’.! Sperăm să fie o surpriză 
mai mult dccit plăcută, ne spune Aurel 
Hlușcu, directorul clubului. @ Simion Pop 
(Simi) „mic, dar atent" prezintă în foaierul

Casei de cultură din Petroșani caricaturile 
executate în ultima perioadă. Distingem „Pi
ramida timpului pierdut-, „Vizitați expoziția 
de caricaturi !“ (Atenție pentru luminarea 
foaierului, tovarăși gazde 1), „Munca de la 
om la om. cum o văd unii", „Grafie", „Cîte-un- 
pic, pic" • Formația folclorică a sindicale
lor din Lonca oferă locuitorilor din Jieț, în 
seara de 20 februarie, un spectacol folcloric 
și o scară cullural-distractivă. Reușită depli
nă ! ® Duminică 13 februarie, ora li. la 
Casa de cultură din Petroșani, aproximativ 
50 de elevi și pionieri din clasele a V-a ale 
școlilor din Petroșani, vor participa la con
cursul „Cine știe, cîștigă" pe tema „Emil 
Gîrleanu". Acțiunea dovedește o dată mai 
mult că înțelegerea și colaborarea dintre 
Consiliul municipal al organizației pionierilor 
și Casa de cultură dă roade bogate. @ In 
seara zilei de 8 februarie, la clubul din Pe
trila, a avut loc, după prezentarea piesei lui 
Aurel Baranga „lhtercsul general", un dialog 
intre actorii Teatrului de stat „Valea Jiului" 
și publicului spectator. Notă bună organiza
torilor și la mai multe asemenea întâlniri ! 
@ Reorganizat, corul sindicatelor din Vulcan 
se află la a treia repetiție. Pe cînd întâlni
rea cu publicul ? + Concursul brigăzilor ar
tistice de agitație din municipiu se amină 
pentru ziua de 19 februarie. Din textele ce 
vor fi prezentate distingem ..Baloane, baloa
ne" și „Necazuri .și bucurii" aparținînd pc- 
troșănenilor și aninosenilor. • Cu ocazia 
concursului. Casa de cultură, sub auspiciile 
consiliului municipal al sindicatelor, va edita 
o foaie volantă ce va insera în coloanele ei 
aspecte din viața brigăzilor artistice de a- 
gitație • Azi, orele 17, la clubul din Petrila 
are loc
Iși dau 
„Doina" 
citatori, 
cenaclul literar „Meșterul Manole", orchestra 
semisimfonică a Casei de cultură din Petro
șani. ® In ziua de 19 februarie, la ora 20, 
membrele cercului croitorie de pe lingă 
clubul lohcan organizează o scară distractivă. 
Le dorim să fie o scară cu un „croi" desă- 
virșil! @ Ziua de 25 februarie, va prilejui 
cadrelor didactice, medico-sanitare și tehni- 
co-inginercști din Petrila întîlnirea cu prof, 
dr. Ceaușescu Nicolae, care va vorbi despre 
„Societatea socialistă multilateral dezvoltată, 
program de viață și act esențial pentru in
divid și colectivitate". • Tot de la Petrila 
aflăm că în curînd formația de operetă va 
fi repusă „pe picioare". Așteptăm !

o amplă acțiune cultural-artistică. 
concursul corul mixt sindical, corul 
a] școlii generale nr. 5 Petrila, rc- 
brigada artistică de agitație, taraful.
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Moșia e

O I* T I
Născut în 1918, pe melea

guri moldovene, Constantin 
Dascălu iși ia licența în filo 
zofîe la Universitatea din 
Iași, apoi ia parte ca ofițer 
în rezervă la războiul anti
hitlerist de unde se întoarce 
cu un bogat jurnal de însem
nări, dar și cu o serie de 
medalii și ordine românești 
și slrăine dintre care amin
tim ordinul „Steaua Republi
cii- clasa a V-a și „Pobeda".

Fiind unu) din întemeietorii 
cenaclului literar „Meșterul

cit țara

M I S VI
Manole", Constantin Dască 
lu a depus o neobosită muncă 
pe lărimul poeziei publicând 
numeroase versuri în „Rit 
muri hunedorene" și „Stea 
gul roșu"; participă cu un 
grupaj de versuri și în vo
lumul „Floare de piatră" e- 
ditat de cenaclul literar al 
cărui membru continuă să fie.

Poezia scrisă dc C. Daseălu 
surprinde cu multă sensibili
tate și finețe aspecte mai pu
țin sesizabile pentru alți cre
atori (Fulgi de zăpadă, Fulg

de nea, Suspendări, Mcdila 
ții), dar șj momente cruciale 
din viața poporului ’
(Truditul chip, Ziua 
Păminl hunedorean, li 
re ș.a.). „Paring" csle un? 
c’in nenumăratele poezii, din 
ultima perioadă, in care no
tația sentimentelor este fă
cută prin decantorul vîrstei 
nelipsindu-i optimismul ce-i 
caracterizează de altfel în
treaga creație.

Publicăm mai jos o parte 
din poeziile adunate în pla
cheta „Ciulini dc gînd“, ce 
va fi predată in cinând spre 
publicare.

nostru
Unirii, 

Incliina-

D- zmicrd păminl in palmă și brazda o mingii, 
Smerit eu mă descopăr, genunchii-mi plec 

in tină, 
llăcoareu lui de seară in oase-mi dă hodină 
Și-mi pare c-am crescut cu anul cel dinții.

E negru și lucur. ,i-mi dă bogatul rod, 
Din spicele de aur de griu și de secară.
Sudori pe frunte curg, tractoarele tot cară, 
Să umple la hambare, hrană pentru norod.

Moșia c cil țara pe largul orizont. 
Împricinate haturi de mult au dispărut / 
întinse burăgane smerit eu le sărut, 
Și cerul cel albastru și Euxinul Pont.

I.cgân vis poate c-adoarme 
In alb cimp de ghiocei 
Că-s albaștri ochii ei 
Și nici frigul n-o să-l sfarme.

Legân dor in fapt de seară 
Lingă sini albi ce tresaltă 
Cind ii sărut laolaltă 
împlinire peste vară.

Legăn straniu gind hoinar 
Ce tot rătâccște-n minte 
Poate c-o afla-n cuvinte 
împlinire de hotar.

"Dir ti di tul 
eltițL

Trudind chip brăzdai de reme 
(jirboave oase-ii ^paie cară, 
hui pare că-i săpat in steme 
Ca din istorie coboară.

Jiăbbju-I văd inserts pe fflntle, 
In dimgile adine săpate;
Alitea griji avea să-nfruiite 
"j-amar de Idee peae spate.

Acolo știu ca-s incrustați 
Cei ce-au murii gm și /lăminzi. 
Și mucenicii impitșcați. 
Uciși țărani de la Flaminzi.

Acolo-i scris un lung hrisov 
De lupte aprige pe munți, 
De rugăciuni pe vechi ceaslov, 
Scrișniri din dinți

cind tot te-nciunți.

Pe fața aceea stau istorii
Și cronici care nu se Șterg; 
înscriu nepoții acum c morii 
Te drumul nou pe care merg.

de sub farmecul și spontaneita
tea adolescentină un egoism 
acut, dominat — cum spunea 
Timotei Ursu — de .o tinereas
ca cruzime. Toți din jurul lui 
Bentu fini niște „ratați’, -.Ji- 
ttați clipă d>‘ clipă. <u perseve
rență și cu o uuume agresivi
tate. Pină și dragostea autenti
ca este strivită tl<- tăvălugul e- 
țiocentric al acestui nemulțumit. 
Miinile pe care cei din jur le 
întind spre el sini refuzate.

Cind, pentru încălcarea or
dinelor dc serviciu, intervine 
saw țiunea, Bentu pleacă la Bu
curești — fără să anunțe pe 
nimeni - situație perfect previ
zibilă pentru evoluția de pină 
atunci. Dar furia oarbă a ape
lor di'zluiițuite in inundațiile 
catastrofale din 1970 oprește 
trenul la jumătatea drumului. 
Imensitatea dramei provoacă o 
răsturnare spre adevăr a lui 
Paul Bentu. Pe fundalul lup
tei generale pentru salvaca 
de vieți omenești, d<- bunuri, 
Bentu luptă disperat să-și 
salveze greșeala proprie de 
a fi dezertat de la da
torie tocmai atunci cînd era mai 
multă nevoie de el. Ajuns la 
Cluj constată că lipsa lui a 
fost acoperită, printr-uu gest 
plin de umanitate, de către șe
ful formației, Barcan (interpre
tat cu distinsă nuanțare de Li- 
viu Ciulei). Dar o altă dramă, 
neașteptată și zguduitoare, dez
văluie adevărata dimensiune a 
ruperii lut Bentu de realitate. 
El are acum conștiința lipsei 
de umanitate față de cei din 
jur, capabili de mari și imense 
sacrificii. Recunoașterea e *tz- 
zie, dar purificatoare. Cu lațe 
brăzdată de lacrimi, apasă 
manșa și decolează in prima sa 
misiune de salvare a sinistrati- 
lor, dar și prima cursă din 
lungul zbor al salvării față de 
sine.

Realizat intr-o manieră sobră, 
narativă, dedicată reliefării u 
mijloace artisticp elevate a me
sajului social major — integra
rea tinărului in imperativul so
cial— filmul constituie o plăcut fi 
revelație pentru toate catego
riile de spectatori, avind, toto
dată. un pronunțat caracter e- 
ducativ.

T. SOMEȘAN

gg but. fu prezentarea tinerilor așa 
2 ,um pî. in firescul vieții, 9 dincolo de tipare, tipologice și 

moralizări didacticiste și un 
a debut reușit al tinărului și ta- 

tentatului regizor Timotei Ur- 
9 5U> care ne oferă, de la prima 

sa peliculă, o adevărată profe- 
a siune de credință pentru filmul 
W serios, angajat in problematica 
9 «cluală și reali al la un bun A nivel artistic.

Fără să fie un film de acțiu-
d.W ne - i/rji subiectul dispune

9 o reală dina mied narativă 
gg „Decolarea" este mai degrabă 

un film al evoluției in conști-

IJItima peliculă artistică 
,Vidco-filmului“ din Vulci 
arc un scenariu, ce picaca i un mm ai evoluției in conști- 
de la o schiță a prozatorului 9 ința. de la egoismul orgolios. 
Pop Simion, care surprinde cu tăișuri dure, al adoles-.en- 

.is„ capabil, dar voluntar și
J‘ cei din jur, pi- 

_ ... _ —.irea adevăratu-
£ lui sens al vieții — realizarea 
a individului prin dăruirea pen- 
2 tru colectivitate, prin răspunsul 
9 înaltul comandament social.

Povestea tinărului Paul Bentu 
(strălucit interpretat de Emil 

----- - u,.„- — Hossu) nu este — cum s-ar pă- 
cc în fața spectatorului una 9 ren — deloc complicată și a- 
din acele drame, aparent mă- £ lambicată. Absolvent al unei 
runic, ce-au zguduit viața J școli superioare de aviație — 
popoarelor; aparent mărunte 9 șef de promoție — Paul Bentu 
Unind cont de contextul ge- ț visează la o carieră strălucită 
neral al evenimentelor, dar și gh de pilot pe marile supersonice. 
pentru faptul că așa ceva Este nevoie, insă, ca el și in-

i a
:an 

un sccuariu, ce pleacă

un moment din lupta tăcută, A lului 
ilar înverșunată a poporului J „neînțeles* de <■> 
român împotriva năvălitorii- 9 nă la descoperiiromân ii 
rului hitlerist. Un film in 
care, dacă rețin bine, nu se 
scoate nici o vorbă, căci ges
turile, situațiile și ilustrația _ 
muzicală vorbesc dc la sine. A 
Specifică ca durată filmului a. 
de cineamatori, pelicula adu- W

runic, ce-au zguduit viața J școli superioare 
popoarelor ; aparent mărunte 9 șef de promoție

— tssie nevoie, insa, __ r. ... 
treaga lui promoție să fie repar- 

iurea. Cu toate acestea, fii- tizată, in virtutea unor cerințe 
mu| reușește să-și păstreze gfe clare, la „Auiasan". Convins 
originalitatea printr-o seric ” de superioritatea pregătirii sa
de secvențe ce produc surpri- 9 l<? tehnice, de faptul că dis- 
ze prin simplitatea lor, prin ponibilitatea lui spre perfor- 
cotidianul lor neinscriindu-se
totuși în s'
lui. Regizorul G. Dricu, reu
șind să imprime t 
cea pasiune deosebită cc-o 
intilncști atît dc rar, a con
dus filmările, ce-au avut loc 
Ia Baru, cu o minu
ție demnă de marc laudă. 
Deși imaginea (Sergiu Boiță) _ 
a adus servicii concepției re- 9'

l5 • 
secvențe £ 

e» e 
incată pe
ia insis- 

(C. Simonis) 2

mul reușește să-și păstreze gfr clare, 
originalitatea printr-o seric de su

gh manță nu se poate realiza in- 
tr-o formație sanitară de avia-

............- ... ia postul in 
primire vădit dezgustat și cu 

echipei a- /A certitudinea <ă această iposta- 
-UU.X -3 ou poate fi decit o cădere

neplăcută și neapărat efemeră. 
Năzuința lui Bentu pentru 

marile zboruri se amplifică in 
’B' conta- tul cu colegii săi de mun- 

că. Dominai de complexul său 
de superioritate. Bentu ascun-

. . . ~ .sanitarisfera cinc-vcnteu- ț ție> Paul Bentu i(

gizoralc, trebuie amintit, 
sînt încă câteva 
cc-ar fi trebuit altfel lucra
te : scena cu privitul 
geam, năframa arur~ 
pernă, unde trebuia 
tat. Montajul 
lasă pc alocuri de dorit, da
că ne referim .u —
sunetului cu imaginea. Neui- w 
tind să relevăm plasticitatea W 
trecerii de la noapte la zi, © 
menționăm jocul sensibil al 
celor doi interpreți princi- £ 
pali — Arpad Makkai și Car- 
men Roman — și aportul in- 
gincrului I. Vișan (șef pro- a 
ducție), ca al întregii echipe zj, 
de altfel. Cu toate aceste scă- J 
pări, (filmările s-au făcut X 
intr-o zi), filmul constituie 
o reușită, un pas înainte al 9 
cineaștilor de la Video-film, 
pc drumul atit de spinos al — 
artei. II recomandăm cu toa- 9 
tă căldura. 9

la mixarea &

Modalitatea estetică a teatrului
Personalitatea complexă, ma

nifestată cu rezultate străluci
te în dramaturgie, roman, poe
zie, eseistică și publicistică, Ca- 
mi] Petrescu este primul om 
de cultură de la noi fare a lă
sat o meditație asupra teatru
lui. Datând din 1937, Modali
tatea estetică a teatrului" rămî- 
ne un unicat în cultura noas- 
tră. Preocuparea pentru tea
tru i se situează înaintea pri
mului război mondial și tot de 
atunci au luat naștere și pri
mele proiecte dramatice origi
nale. Dar deși piesele lui au a- 
vut un real succes de cenaclu 
(la „SburătoruJ"), n-au avut a-

<le Câinii Petrescu

Fulgi 
de zăpadă

Foto-i mică door de-un cot, 
De-o masori cu cop cu tot. 
Ochii-i ord ca de topoze, 
Rospindind in juru-i roze ; 
Și in glos de clopoței, 
Legonoți de mina ei, 
Eu cobor peste troiene, 
Sârutind-o lung pe gene. 
Și sub cetine-ncărcote, 
De zăpezi imaculate, 
Eu din cer los co să cadă, 
Fulgii olbi — fulgi de zăpadă. 

Fulgii albi - fulgi de zăpadă, 
Ce nu contenesc să codă, 
Obosiți de-otit drum, 
S-odihnesc pe crengi ocum. 
Fota-ncearcă să-i odune, 
In urechi cercei și-ar pune ; 
Dor ei se topesc îndată, 
Cind is strinși toți loololtâ. 
Plînge foto-ncet cu ei, 
Și-n sărut de ghiocei, 
Pe imensitatea albă, 
Lacrimile por că-s salbă. 
Mult mă dor cind ele curg, 
Plîng cu soarele-n amurg 
Și aș vreo să le culeg, 
Fetei salbă ca să-i leg.

C. DASCALU

uelași succes de reprezentație. 
Poate aici trebuie căutate și 
originile eșafodajului teoretic 
din ..Modalitatea estetică a tea
trului11. Pentru că ideea cen
trală este ca orice interpretare 
să pornească din înțelegerea 
profundă a textului dramatic 
în toată complexitatea articu
lațiilor sale.

Eseul se clădește pe o între
bare esențială : ce este teatrul ? 
din care derivă o a doua — ce 
este reprezentația dramatică? 
In vederea răspunsului (care, 
pină la urmă, nu este descope
rit datorită problematicii este
ticii spectaculare), Camil Pe
trescu face o incursiune isto
rică, semnalînd, analizînd și a- 
mendind cele mai reprezenta
tive și originale teorii ale tea
trului. Metoda de lucru este 
critică și descrierea fenomeno
logică. pornindu-se de la speci
ficitatea complexă a genului.

întreaga istorie a teatrului, 
constată Camil Petrescu — toa
te orientările și curentele înre
gistrate în șpectacologie —. își 
are originea in două concepții 
opuse: primatul textului, res
pectarea lui riguroasă sau li
bertatea față de el. o libertate 
ce s-a prelins a fi absolută 
(concepția teoreticianului și re
gizorului englez Gordon Craig, 
in primele decenii ale secolu
lui nostru). Distincția este încă 
de o mare actualitate. Prima con
cepție este ilustrată de clasicis
mul francez, de natură rațio- 
nalistă. modalitate împinsă de 
romantism pînă la retorismul 
grandilocvent, reducînd arta 
actorului la declamație și mi
mică. In a doua jumătate a se
colului al NlX-lea, spiritul 
științific pătrunde și în acest 
domeniu al artei. producând 
reacția veristă și naturalistă, 
analizate de Camil Petrescu în 
ceea ce au adus nou, concepții

care au pedalat pe funcția Gp- 
tică a scenei, pe imitarea amă
nunțită a v ieții. De data aceas
ta a existai un dogmatism al 
realului, care a ignorat speci
ficitatea ariec A urmat ideea 
de libertate absolută, apoi miș
carea de avangardă, poate cea 
mai fecundă mișcare teatrală, 
o adevărată sinteză a specta
colului dramatic, cu reprezen
tanți de mare prestigiu artis
tic (Stanislavski. Meyerhold) 
pînă la regizorii creatori.

In urma stabilirii acestei ti
pologii, supoziția că în repre
zentația dramatică — din anti
chitate. prin comedia dell’arte 
pină azi n-ar fi progres, e 
falsă. Teatrul, în concepția lui 
Camil Petrescu, este, o sintc'ă 
perpetuînd elementele valoroa
se cîștigate în timp (în arta ac
torului, scenografie, tehni.â 
etc.) la care se adaugă cel mai 
important element cîștigat — 
regia.

La capătul incursiuni' sale 
istorico-tipologice, Camil Pe
trescu, nu poate da un răspuns 
— definiție întrebării inițiale, 
întrucât ..trebuie să recunoaștem 
că un concept, valabil formu
lat. care să traducă adecvat a- 
ceastă esență nu am putut do- 
bîndi. Dimpotrivă, impresia es
te că mai curînd am rămas cu 
sentimentul că asemenea con
cept încă nu este posibil in gin- 
direa științifică de azi (s,n.)* 
Tentativa lui Camil Petrescu 
iși păstrează intactă valoarea 
teoretică și originalitatea idea
tică.

Reeditarea „Modalității es
tetice a teatrului* este un real 
act do valorificare și repunere 
în circuitul intelectual al tim
pului nostru, cînd reprezentația 
dramatică românească a cîștî- 
gat un binemeritat prestigiu 
european,

T. SP ATARI)

Pagină îngrijită de I. MIRCEA
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Știu (.A și colectivul dumnea
voastră n realizat în condijiuni 
bune alit planul pe 1971, cit și 
sarcinile planificate pe prima 
lună a noului nn ; de aceea, de
ces;. să-mi exprim convingerea 
•'««. alături de toți oamenii mun- 
cii din pairia noastră, colecti
vul Uzinei de vagoane din A- 
rud va aduce o contribuție tot 
mai însemnată la îndeplinirea 
plinului de dezvoltare a Romn- 
n > < ( Aplauze pulcr-
niee)

Desigur, preocupindu-ne de 
dezvoltarea econom ico-socinlă a 
tării, de creștere.i producției in 
toate ramurile de activitate, 
avem in vedere ca tot ceea ce 
realizăm să se răsfringă nemij
locit asupra îmbunătățirii con
tinue a nivelului de trai, mate
rial și spiritual, al întregului 
nostru popor. Țelul suprem al 
întregii activități a partidului, 
sensul însuși al făuririi socie
tății socialisto multilateral dez
voltate constă tocmai în a a- 
slgura condiții de viață tot mai 
bune, mai demne, pentru cei 
ce muncesc din Republica So- 
< alistă România (Aplauze pu
ternice, prelungite). După mă
gurile care au fost luate în fi
nul 1971 privind sporirea aloca
țiilor pentru copii, urmează ca 
fn a doua parte a anului 1972 
să trecem la majorarea salari
ilor mici, propunindu-nc pentru 
această primă etapă, ridicare

Iar iul ui minim de 800 lei. cit 
este astăzi, la 1000 Ici. Urmea
ză, de asemenea, să trecem la 
eporirea pensiilor, iar în anul 
1973 și în continuare la spori
rea tuturor salariilor, astfel ca, 
în conformitate cu prevederile 
cincinalului. veniturile reale 
din salarii ale oamenilor mun
cii să crească cu 20 la sută. 
Realizarea acestor sarcini va ne
cesita, desigur, sume mari. Se 
vor impune, dc asemenea, efor
turi sporite pentru industria 
noastră ușoară, producătoare 
de bunuri de consum, spre a 
putea pune la dispoziția oame
nilor muncii cantități mai 
mari de produse și dg o calita
te mai buna. De asemenea, cu
noașteți că și în 197] au fost 
luate măsuri pentru reducerea 
prețurilor la unele produse — 
mă refer îndeosebi la aparatele 
de radio și televiziune, al căror 
preț a fost redus cu circa 20 
la sută, ceea ce a adus oame
nilor muncii economii de aproa
pe 200 milioane lei. Deci, o da
lă cu eforturile pentru dezvol
tarea generală a patriei, facem 
totul ca aceasta să se reflecte 
în creșterea bunăstării poporu
lui nostru.

Știm că avem încă multe lip
suri, că mai sînt multe greu
tăți ; am pornit de la ud nivel 
scăzut. Dar dacă vrem ca pa
tria noastră să se afirme ca un 
puternic stal socialist, să lichi
dăm rămînerea in urmă și să 
ne apropiem intr-o perspectivă, 
nu prea îndepărtată de nivelul 
țărilor dezvoltate din toate 
punctele de vedere, trebuie să 
depunem eforturi mari. Știți cu 
toții că tot ceea ce se realizează 
tot ceea ce se făurește în Ro
mânia aparține oamenilor mun
cii. fără deosebire de naționali
tate. Politica Partidului Comu
nist Român de a asigura depli
na egalitate în drepturi tuturor 
oamenilor muncii — români, 
maghiari, germani și alte națio
nalități — a dus la sudarea u- 
nității națiunii noastre socialis
te, la unirea tuturor eforturilor, 
la înfăptuirea cu succes a pro
gramului elaborat de Congresul 
al X-!ea privind făurirea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate în România- (Aplauze 
puternice, prelungite)

Cîțiva tovarăși s-au referit 
aici la programul elaborat de 
Plenara Comitetului Central din 
noiembrie privind dezvoltarea 
conștiinței socialiste, educarea 
oamenilor muncii din patria 
noastră. Dacă privim oamenii 

din u; mn dumneavoastră, dacă 
privim in general clasa munci
toare din România, putem spu
ne cu in anii construcției socia
liste clasa noastră muncitoare, 
‘ arc și numericcștc a crescut în 
>ilm rapid, s-a transformat ra
dical mii <’m puml de vedere 
al pregătim tehnice, cit și din 
punct dc vedere al nivelului 
politic, al conștiinței socialiste. 
Este un lucru dc netăgăduit, 
evident pentru oricine — și 
mu Iți din cei care no vizitează 
pat rin remarcă acest lucru — 
■ â i las.i muncitoare din Romă 
nia ÎȘi îndeplinește in mod 
ferm rolul său dc forță con 
ducătoare a întregii societali 
socialiste român- i> (Aplauze 
puternice ; urate ; se scandea
ză . Ceauș eseu—Ceaușescu").

Așa vum sc vede și în uzina 
dumneavoastră, conducerea no
ilor mașini și mijloace automa 
lisate, introducerea tehnologiilor 
avansate nu «e pot realiza decit 
pe măsură ce sc asigură ridica 
rea nivelului dc cunoștințe . I 
întregului colectiv. De aceea, .> 
prccicz preocuparea conducerii 
uzinei, a consiliului oamenilor 
muncii pentru realizarea pro
gramului stabilit de Comitelui 
Central și do guvern, privind 
ridicarea cunoștințelor Ichnico- 
profcsionale ale întregului co
lectiv. ale tuturor oamenilor 
muncii. Este dc înțeles că asu
pra acestor probleme trebuie 
să insistam și mai mult : fie
care trebuie sâ înțeleagă că nu
mai ridieîndu-și continuu cunoș
tințele tehnico-profcsionale va 
putea să facă față sarcinilor 
mereu crcscîndc ce revin uzi
nei. Avem tot felul dc cursuri 
și trebuie să asigurăm buna 
lor funcționare ; dar esențialul 
este ca fiecare să înțeleagă că 
trebuie să învețe, sâ învețe și 
iar să învețe.

Oricît s-ar preda la curs, o- 
ricît dc buni ar fi profesorii, 
inginerii și muncitorii care pre
dau din experiența lor, dacă 
fiecare nu sc va strădui să în
vețe, nu va face nimic. Dc a- 
ccca. ridicarea nivelului cunoș
tințelor generale, profesionale 
si tehnice depinde nu numai 
dc organizarea bună a cursuri
lor, ci dc preocuparea fiecăruia 
dc a învăța, de a deveni un 
muncitor sau un inginer cu o 
înaltă calificare. Trebuie să 
fim conștienți că conducerea 
mașinilor de mîine va cere 
muncitorului cunoștințele pe ca
re le are inginerul de astăzi; 
este clar că aceasta impune și 
ridicarea continuă a cunoștințe
lor inginerilor. Procesul dezvol
tării societății noastre socialis
te duce la apropierea dintre 
munca intelectuală și munca 
manuală, intre inginer și mun
cilor, pe măsura creșterii gra
dului do dotare, dc înzestrare 
tehnică. Insist asupra acestei 
probclme pentru că face 
jjarte integrantă din programul 
de educație socialistă, de for
mare a omului nou.

Desigur, există și latura edu
cației generale, a atitudinii față 
de muncă, față de avutul ob
ștesc, a participării fiecăruia la 
dezvoltarea generală a uzinei, 
a țării, a răspunderii pe care 
fiecare, la locul său dc muncă, 
trebuie să o aibă, atît pentru 
făurirea bunăstării generale, cit 
și a bunăstării proprii. De alt
fel, fiecare trebuie să înțelea
gă că bunăstarea sa și a fa
miliei sale este strins legată 
de bunăstarea întregului co
lectiv, dc bunăstarea generală 
a țării. In acest sens trebuie să 
acționam, să înțelegem activita
tea de educare și ridicare a 
conștiinței socialiste a tuturor 
oamenilor muncii, ca proprie
tari și producători, ca stăpîni 
a tot ceea ce se făurește în 
țara noastră, ai viitorului pe 
care și-l făuresc așa cum cred 
ei, potrivit dorinței dc a trăi 
tot mai bine. (Aplauze prelun
gite).

Colectivul uzinei dumneavoas
tră are o veche tradiție revo
luționară. Aici a existat în anii 
ilegalității o puternică mișcare

EAUȘESCU
revoluționara, o puternică orga
nizație a partidului comunist 
Oamenii muncii din această u- 
zină au adus o contribuție dc 
preț în lupta revoluționară îm
potriva burgheziei și moșier i- 
nui, împotriva asupririi, .i fas
cismului, pentru dreptate so
cială, librilntc st progres \- 
cest colectiv a adus un aport 
însemnat In lupta împotriva fas- 
> ismului, pentru eliberarea pa
triei, iar in unii dc după 23 
August s a aflat în primele 
rînduri in lupta pentru transfor
marea socialista a României. 
Trebuie să ridicam ■ nivelul 
muncii politico-educutivc la 
înălțimea acestor tradiții boga
te, revoluționare. Colectivul 
dumneavoastră să se afirme și 
în continuare puternic, sudai, 
înarmat cu o înaltă conștiință 
socialistă, sâ constituie un spri
jin de nădejde a) întregii poli
tici interne și externe a parti
dului și statului nostru. (Aplau
zi puternice, uralc).

Așa cum am spus mai înain
te, aici există o organizație 
dc partid puternică, care acti
vează cu rezultate bune. Fără 
îndoială că rezultatele obținute 
in dezvoltarea întregii activități 
a uzinei sînt nemijlocit lega
te dc munca organizației de 
partid, a tuturor comuniștilor, 
a organizației dc tinerel și a 
tuturor utcciștilor, a sindicate
lor, a comisiilor de femei, a 
întregului colectiv, Dc accca aș 
dori ca să asociez la felicitările 
pe care le-am adresat colecti
vului și organizația de partid 
din întreprindere și sâ-i urez 
să-și îndeplinească in condiții 
tot mai bune rolul său de forță 
organizatoare și mobilizatoare 
a întregului colectiv, (Aplauze 
puternice, urale).

Aș dori să menționez și cu a- 
ccst prilej câ un rol de scamă 
are și felul în care comitetul 
municipal de partid Arad și co
mitetul județean Știu șă organi
zeze și să îndrume activitatea 
de partid și a întregului colec
tiv, să se preocupe de îndepli
nirea planului și de soluționa
rea corespunzătoare a multiple
lor probleme ce se ridică în 
uzină. Aș putea spune că în 
ultimul timp comitetul munici
pal și comitetul județean au 
obținut rezultate mai bune în 
activitatea lor, că și ele au con
tribuit la îmbunătățirea activi
tății generale din uzina dum
neavoastră. De aceea, cred că 
veți fi de acord ca, folosind pri
lejul acestei sărbătoriri a uzi
nei, să felicităm și comitetele 
municipal și județean dc partid 
și să le dorim să lucreze și 
mai bine spre a asigura solu
ționarea tuturor problemelor 
privind atît dezvoltarea uzinei, 
cit și îmbunătățirea condițiilor 
dc viață ale oamenilor muncii 
din municipiu și județ. (Aplau
ze, urale puternice).

Dragi tovarăși.
Cunoașteți că, preocupindu- 

ne de mersul înainte al Româ
niei pe calea socialismului, dc 
soluționarea multiplelor pro
bleme cc se ridică po această 
calc, dc asigurarea dezvoltării 
armonioase a patriei noastre, 
ne preocupăm în același timp 
dc dezvoltarea relațiilor și cola
borării internaționale, ca parte 
integrantă a activității noastre 
dc construcție socialistă. Este 
clar că nici o țară — fie ca 
mare sau mică — nu-și poate 
asigura progresul general decit 
dezvohînd colaborarea multila
terală cu celelalte țări, part ic i- 
pînd activ la diviziunea inter
națională a muncii. Tocmai de 
aceea noi depunem o activita
te intensă pentru dezvoltarea 
relațiilor de colaborare cu toate 
țările socialiste, participăm la 
activitatea C.A.E.R.-ului, lărgim 
colaborarea noastră internațio
nală cu aceste țări și cu cele
lalte state socialiste. Conside
răm că colaborarea largă și în
trajutorarea dintre țările socia
liste au o mare însemnătate 
pentru progresul fiecărei țări 

socialiste, al socialismului în 
general — și vom a» ționa și în 
contmuaro în această direcție. 
(Aplauze puternice).

Dezvoltăm, dc asemenea, co
laborarea cu celelalte țări ale 
lumii, — atît cu țările in curs 
dc df -voltnie, rit și statele ca
pitaliste mai dezvoltate. Aceas
tă colaborare, intensificarea re
lațiilor multilaterale constituie 
o parte integrantă a politicii 
noastre internaționale dc parti
cipare la diviziunea internațio
nală a muncii, dc promovare 
în lume a principiilor dezvol
tării libero, independent' a tu
turor națiunilor, dc luptă pen
tru asigurarea păcii și colabo
rării ini* moționale. (Aplauze 
îndelungate).

Cunoașteți eforturile făcute 
de țara noastră, alături dc alte 
state, pentru înfăptuirea secu
rității in Europa. Cunoașteți re
zultatele ultimei întâlniri de la 
Fraga a țărilor socialisto parti
cipante la Tratatul de la var
șovia, înlilnire cnre a stabilit 
un șir dc măsuri practice în 
vederea trecerii cît mai rapide 
la pregătirea și convocarea 
i onferinței gcneral-curopenc. 
Noi dorim să facem totul pen
tru a ne aduce contribuția la 
statornicirea pe acest continent 
a unor relații dc colaborare în 
toate domeniile dc activitate și 
între toate statele. Considerăm 
că sini condiții favorabile în 
această privință și vom milita, 
împreună cu toate celelalte sta
le — socialiste și nesocialiste 
— pentru a realiza cit mai re
pede acest deziderat. Dorim să 
realizăm în Europa o lume a 
colaborării și a păcii. (Aplauze 
puternice).

Nu doresc sâ mă refer acum 
la alte probleme internaționa
le : vă sînt cunoscute. Ceea ce 
vă pot spune este că politica 
externa a partidului și guver
nului nostru a adus numeroși 
prieteni României, pe toate me
ridianele globului, că niciodată 
România nu a avut atîția prie
teni ca astăzi ! Vom face totul 
pentru a dezvolta aceste prie
tenii. pentru a contribui la crea
rea unei lumi în care să înce
teze războaiele și conflictele 
militare, politica de amestec în 
treburile altor state, pentru a 
așeza la baza relațiilor între sla 
țc principiile deplinei egalități 
în drepturi, respectului inde
pendenței și suveranității națio
nale, avantajului reciproc, pen
tru a face să se renunțe la 
forță și la amenințarea cu forța 
în relațiile între state. Aces
tea sînt deziderate îmbrățișate 
de întreaga lume și care se vor 
impune cu siguranță în viața 
internațională. (Aplauze înde
lungate). Vom milita, împreună 
cu toate celelalte state — so
cialiste și nesocialiste — pentru 
a le realiza. (.Aplauze puterni
ce).

Dragi tovarăși.

Jn încheiere aș dori să-mi 
exprim încă o dată convingerea 
că colectivul dumneavoastră nu 
va precupeți nici un efort pen
tru a îndeplini în cele mai bune 
condițiuni sarcinile prevăzute 
în plan — căruia urmează să-i 
aduceți îmbunătățiri în sensul 
celor spuse mai înainte —, că 
Uzina dc vagoane din Arad va 
aduce și în acest cincinal un 
aport însemnat la modernizarea 
transporturilor din patria noas
tră, la dezvoltarea generală a 
României socialiste pe calea 
bunăstării și fericirii întregului 
popor. (Aplauze și ovații puter
nice).

Vă doresc din toată inima 
noi și noi succese in îndeplini
rea acestor sarcini de onoare. 
(Aplauze prelungite : se scan
dează .Ceaușescu—P.C.R.").

Vă doresc dumneavoastră și 
familiilor dumneavoastră multă 
sănătate și multă fericire! (U- 
rale, ovații puternice; se scan
dează minute in șir .Ceaușescu 
— P.C.R.").
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1822 S-a născut Melchise
dec .Ștcl.înescu, episcop și cărtu
rar, luptător neobosit pentru U- 
nirea Principalelor; 1862

■ ■ >u set nu ’ .
villa (m. 1929); 1937 
rit Mihai Cristof, 
războiul civil din 
1904); 1809 —
Charles Robert 
1882); 1934 — 
vei generale din 
trișa fascismului; 
clamarea Uniunii 
dc ani); 1934

irul Alexandru Da- 
' — A mu- 
Jnptator în 
Spania (n.

- S-a născut 
Darwin (m.

Începutul gre- 
Avstria imp<'- 
194 7 Pro-
Birmane (25 

— A început 
greva generală a oamenilor mun
cii din Franța sub conducerea 
I’. Francez împotriva încer
cărilor burgheziei de a organiza 
o lovitură de stat fascistă; 1814 
— S-a născut Jenny Marx, to
varășa dc viață a lui Karl Marx 
(m. 1881); 1924 — A apărut 
primul număr al ziarului „L’U- 
nita", organ central al Partidu
lui Comunist Italian; 1746 — 
S-a născut Tadeusz Kosciuszko, 
luptător pentru libertate, erou 
național al Poloniei (m. 1817); 
18C9 — S-a născut .Abraham 
Lincoln, fost președinte al 
S.UA., luptător pentru desfiin
țarea sclaviei (m. 1865); 1972 
Expoziția Industriilor de trico
taje (Paris: 12—15).

S
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Permanent în atenția lucrătorilor 
de la O. C. L. Produse industriale

(Urmare din pag. 1)

din comerț. Spre edificare, 
exemplificăm : Didina Cos-
tea, dp la magazinul nr. 45 — 
încălțăminte. se deplasează 
foarte rar la depozite ; magazi
nele nr. 72 — Uricani, nr. 67 
— Lonea, nr. 77 — Aninoasa, nr. 
101 — Petrila, nr. 74 și nr. 81 — 
Petroșani 6-au aprovizionat cu 
aviditate, mult peste stocul nor
mal, însă preocuparea pentru 
desfacere a fost......sublimă dar
a lipsit cu desăvîrșire".

„Există, in depozite, de foar
te multe ori, mărfuri intens 
solicitate de cumpărători, arti
cole a căror lipsă din magazine 
șochează și deranjează pe cei 
ce le caută — spunea. în adu
nare. Aurel Iosifescu, șeful uni
tății nr. 34 Lupeni dar dacă 
unii gestionari, chiar cind sini 
invitați să ne viziteze, refuză 
cu incăpățînare. cine-i de vină? 
Ne interesează să realizăm 
planul. Foarte bine! Dar ..pla
nul cerințelor oamenilor' îl 
realizăm ? Dacă cumpărătorului 
ii oferi din 5 articole solicitate 
doar 3, și nu dintre cele defici
tare, iar despre celelalte, exis
tente în depozit, afirmi că nu 
există, e firesc ca omul să te 
evite ulterior, să gindcască că 
prea puțin te interesează nevo
ile Iui !“

In ceea ce privește moderni

mergem '

a-

♦ • CLUBURI, lupem. Seară 
distractiv-cducativă în cinstc.1 
fruntașilor în producție dc Ia 
sectorul \ 1 al F_ AL Lupcni. 
Program artistic, muzică ușoară, 
dans. Aninoaia.' In sala mică, 
inccpind dc la ora 17 — CON- 
SFATl IRE cu tenia : Masuri cc 
trebuie luate pentru organizarea 
locului dc muncă în vederea fo
losirii complete a fondului dc 
limp. Participă maiștri mineri, 
mineri șeii de brigadă și de 
schimb. Vulcan. In sala dc dans, 
la ora 19,30 — SEARA DIS- 
1RACT! V-EDUCATI VA PEN
TRU TINERET. Petrila. La ora 
17 — Montaj litcrar-artistic. La 
ora 20 — Seară dedicata sectoru
lui I al E.M. Petrila. Lonea. La 
ora 18 — EXPUNEREA : Ca- 
ragi.tJe pc scenele românești și 
străine.

i

zarea unor unități comerciale, 
a fost evidențiată preocuparea 
inițială, concretizată in întocmi
rea documentațiilor necesare — 
pe seama creditelor de mică 
mecanizare — relevîndu-se, cu 
pregnanță, lipsa de operativita
te în atacarea unor lucrări și 
de consecvență in finisarea aces
tora — toate în dauna unei 
creșteri mai substanțiale a des
facerii. Se va merge, in conti
nuare, pe linia modernizării 
spațiilor comerciale existente — 
bază a creșterii veniturilor — 
dar se va insista mai mult în 
direcția scurtării la maximum 
a timpului de imobilizare a 
magazinelor, dăunătoare atît 
comerțului socialist cît și con
sumatorilor.

O situație deosebiță s-a în
registrat, la O.C.L. ..Produse 
industriale", in 1971, in ce pri
vește nivelul pagubelor mate
riale și a stării infracționa
le. (Intrucît această „problemă" 
o vom trata, în curînd, în alt 
material, ne vom mărgini, azi, 
să amintim doar că, în ultima 
perioadă a anului trecut, situ
ația — datorită muncii educa
tive depuse pentru înțelegerea 
necesității respectării legalității 
socialiste și întărirea con

PETROȘANI - 7 Noiem 
brte: Vinovatul este în casă; 
Republica . 1C0 de dolari pentru 
șerif; LONEA — 7 Noiembrie; 
începutul; Minerul: Romco și 
Julieta, seriile I II; VULCAN : 
Jniilnirc cu o necunoscuta; LU- 
PF.NI — Cultural: .Mihail Stro- 
golf, BARBATI NI : Prea mic 
pentru un război atit dc mare; 
I/R1CANI : Semnale pe drum.

SlMBATA 12 FI BRCAR1E
PROGRAMUI I : 6.C0 Mu

zică și actualități; 7.C0 Radio
jurnal; 9,30 Miorița; I0.C0 Bu
letin dc știri; IC.C5 Arii din 
operete; 10.30 Emisiune inuzi- 
>ală dc la Moscova; 11,C0 Bnlc- 
iin de știri; 11,05 Gintă Doina 
Badea; 11,15 Radiodnb turistic; 
11.35 Te slăvim, partid al vie
ții’ — cîntecc și versuri; 12.00 
Discul în foileton; 12,15 Recital 
dc Opera; 12,30 Jntîlnirc cu me
lodia populară și interpretul pre
ferat; 13.C0 Radiojurnal; 13,30 
Radiorecording; I3.C0 Buletin 
dc știri; 16,C0 Radiojurnal; 17,00 
Știința, tehnică, 
Muzică 
ușoară;
Zece melodii preferate;
l a hanul melodiilor; 21,30 Re
vista șlagărelor; 22,00 Radiojur
nal; 22,30 Expres melodii; 22,55 
Moment poetic; 23,00 Expres 
melodii (continuare); 24.C0 Bu
letin dc știri; 0.03—6.C0 Estra
da nocturnă.

fantezie; 17.30 
populară; 17,45 Muzică 
18,C0 Orele scrii; 20,05 

20,45

trolului preventiv — s-a îmbu
nătățit considerabil). Printre 
cauzele acestei grave situații a 
fost enunțată — ix.- bună drep
tate — ș> neglijarea deservirii 
exemplare în favoarea unei 
serviri profitabile. „S-a scăpat 
din vedere, sau poate nu se 
știe — afirma in adunare tova
rășul Alexandru Popescu, de
legat al Ministerului Comerțu
lui Interior — că mărfurile sînt 
de două feluri : mărfuri care 
se vind singure și mărfuri ce 
trebuie vindute. ..Beneficiind", 
probabil, de prea multe măr
furi care se vind de la sine, 
fără efort, lucrătorii din comer
țul Văii Jiului — și nu numai 
de aici — au uitat sau incă 
n-au învățat să vîndă articole
le in fața cărora au fost puși, 
la dispoziția clienților, nu cu
nosc detaliat „legile" politeții, 
ale deservirii exemplare, sau 
le ignorează. E firesc să se ur
mărească îndeplinirea și depă
șirea planului. dar tot la fel 
e de firesc și faptul că acest 
lucru, in nici un caz, nu poate 
fi făcut iu defavoarea unei ser
viri in conformitate cu profilul 
moral și etic al unui cetățean 
ni României socialiste*.

Este adevărat — și credem că 
tuturor, celor prezenți la lucră
rile adunării reprezentanților 
oamenilor muncii din cadrul

(WJ
s
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9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex; 9.05 Ancheta 
TV; 9.50 De vorbă ni gn podi- 
nclc; 10.05 Tcle-enciclopedia (re
luare); 10.50 Pagini de umor. 
Retrospectiva Walt Disney (re
luare), 11,40 Să cunoaștem legile 
(reluare); 11,50 Vedete ale ma- 
zi.ii ușoare; 12.00 Telejurnal; 
16.25 De'chidcrca emisiunii de 
după-amiaza; 16.30 Emisiune în 
limba germană; 18,15 Ritm, ti
nerele, dans; 19,00 Bijuterii mu- 
ziialc; 19.20 1 COI dc seri; 19,30 
ielcjurnaJ; 20.00 Săptămîna in
ternațională; 20,15 Tclc-cncido- 
pedia; 21.C0 Film serial „In
vadatorii",■ 21A0 Fclc-divrrtis- 
mcm. Literele IJ, V, W; 22.30 
lelcjurnal; 22,45 S.îptămina 
sportiva; 23,00 Seara de ro
manțe.
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Jcri. temperatul a maxima a 

aerului la Petroșani .» lost dc 
plus 11 grade, iar la Paring de 
plus 5 grade. Minimele au fost 
de plus 2 grade la Petroșani și 
de minus 2 grade la Paring.

Grosimea stratului de zăpadă 
la Paring: 47 cm.

Pentru următoarele 24 de ore i
Cer variabil. Sc va produce 

ceața slabă seara și dimineața. 
Vint slab pînă la potrivit din 
scet'ii ul sud-vest ic.
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O.C.L. „Produse industriale* le 
sînt clare nu numai de acum, 
prerogativele eticii lucrătorilor 
din comerț —. cei de dincolo 
dc tejghea nu sint simpli 
„manipulanți* de mărfuri, sint 
_minuitori ai valorilor* comer
țului socialist, sint oameni in 
care cumpărătorii cred, de la 
care se așteaptă o servire care 
să excludă toate obiceiurile 
perimate ale altor vremi.

Cum arătam și cu alt prilej, 
in această direcție, a însușirii 
profunde a bunei deserviri, in 
..prinderea" tuturor secretelor 
modului de atragere a cumpără
torilor, în dezvoltarea unei 
munci educative la nivelul tu
turor cerințelor actuale, stă che
ia succesului deplin în comerț» 
Și, la O.C.L. „Produse industri
ale" există posibilități mari pen
tru înfăptuirea acestor dezide
rate ale vremii.

Mica publicitate
FAMILIA îndurerată a- 

nunță rudelor și prietenilor 
decesul neuitatului lor soț, 
tată și bunic, Poncis Toader. 

Inmormintarea — dumini
că, 13 februarie, Petrila.

(Urmare din pag. 1)

Vibrantul miting 
al constructorilor de vagoane

După vizitarea principale
lor sectoare de fabricație, in
tr-unu din imensele hale ale 
uzinei are loc un miting con
sacrat aniversării a 80 de uni 
de existență a întreprinderii.

Sint prezenți, practic, mii de 
muncitori ai întreprinderii 
sărbătorite, precum și nume
roși invitați din alte mari 
unități industriale arădene.

Domnește o atmosferă de pu
ternic entuziasm, caracteristi
că intilnirilor dintre conducă
torii partidului și statului cu 
oamenii muncii. Cei prezenți 
ovaționează minute in șir pe 
secretarul general al parti
dului, pe ceilalți conducători 
de pa’ tid și de stal. Mulți mun
citori poartă portretul secre
tarului general al partidului, 
pancarte pe care sini înscri
se lozinci ce slăvesc parti
dul, patria, drapele roșii și 
tricolore.

Mitingul este deschis de to
varășul ANDREI CERVEN- 
COV1CI, prim-secretar al co
mitetului județean — Arad al 
P.C.R., care, in numele co
muniștilor, al organizației ju
dețene. de partid, al tuturor 
oamenilor muncii dc pe me
leagurile arădene, a salutat 
călduros pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer și pe ceilalți condu
cători ai partidului și statu
lui nostru prezenți lu miting.

Are loc apoi solemnitatea 
inminării unor ordine și 
titluri ale Republicii Socia
liste România.

Înaltele distincții au fost 
inmînate de tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretarul general 
al Parliaului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România.

Secretarul Consiliului de 
Stat, tovarășul Constantin Stă- 
lescu a dat citire decretelor 
prin care se conferă .Ordi
nul Muncii' clasa 1 uzinei 
de vagoane Arad, titlul de 
.Erou al Muncii Socialiste.' 
și medalia de aur .Secera și 
• iocanul' unor muncitori și 
tehnicieni din uzină.

De asemenea, prin decret 
al Consiliului de Stat, pen
tru merite deosebite in mun
că, cu prilejul aniversării a 
80 de ani de la înființarea 
Uzinei de vagoane Arad, au 
fost conferite 89 ordine și 
192 medalii ale Republicii 
Socialiste România unor mun
citori, maiștri, tehnicieni și 
funcționari ai Uzinei de va
goane Arad.

Luind cuvintul, ing, losif 
Nicolae, director general al 
grupului de uzine, a trans
mis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in numele între
gului colectiv de muncă al 
uzinei mulțumirile cele mai 
fierbinți, profunda recunoș
tință pentru înaltele distinc
ții acordate, pentru spriji
nul permanent, multilateral 
și deosebit de prețios dat in 
toate împrejurările.

Au luat apoi cuvintul, 
maistrul Vasile Boldan, Erou 
al Muncii Socialiste, munci
torul ludovic Hajnal, și in
ginerul Mihai Scorțeanu.

Primit cu îndelungi și pu

ternice aplauze, cu ovații ,*>i 
urate, a luat cuvintul tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvintarea secretarului ge
neral al partidului a fost ur
mărită < u deosebită atenție 
de miile de parlicipanți. In 
repetate rînduri, cuvintul se
cretarului general al partidu
lui a fost subliniat cu cii și 
entuziaste aplauze. Este o 
puternică manifestare de a- 
deziune, de dragoste față de 
partid și conducerea sa, in 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cei prezenți iși 
manifestă, de asemenea, de
plina lor aprobare jață de 
politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, 
expresie a intereselor vitale 
ale întregului popor român.

In încheierea mitingului, 
tovarășul Andrei Cervenco- 
vici a mulțumit din nou to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
in numele colectivului uzi
nei, a organizației județene 
de partid, pentru participa
rea la această sărbătoare, 
pentru caldele felicitări adre
sate Uzinei de vagoane, pen
tru indicațiile prețioase date 
și cu această ocazie. In con
tinuare vorbitorul a spus :

Vâ asigurăm și cu acest 
prilej, câ, alături de toți oa
menii muncii din județul A- 
rad, constructorii de vagoa
ne sint ferm hotăriți sâ mun
cească cu dăruire și pasiu
ne, pentru a-și aduce apor
tul deplin la realizarea is
toricului program adoptat de 
Congresul al X-lea, progra
mul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate 
pe pămintul României.

După miting, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și de 
stat se întrețin prietenește 
cu membrii conducerii uzinei 
sărbătorite, cu muncitori, in
gineri și tehnicieni. Conducă

torilor de partid și de stat li 
se inminează insigna jubilia
ră, machete ale unor vagoane 
realizate la Arad, albume cu 
aspecte din activitatea între
prinderii. Apoi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu semnează 
in cartea de onoare a uzinei 
adresind calde felicitări mun
citorilor, tehniciehilor, ingi
nerilor și conducerii Uzinei 
de vagoane din Arad, cu 
prilejul împlinirii a 80 de ani 
de la înființarea întreprinde
rii.

*

Fa|â in față cu Uzina de 
vagoane se află moderna Fa
brică de mobilă, profilată în
deosebi pe perfecționarea mo
bilei de artă.

Însoțiți de Mihai Suder, mi
nistru secretar de stat la Mi
nisterul Economiei Forestiere 
și Materialelor de Construc
ții și de FJorin Crist eseu, di
rectorul general al combina
tului. oaspeții vizitează cite- 
va din secțiile dc producție. 
In mod deosebit impresio
nează nivelul de înzestrare 
tehnică al unității.

O mare parte din produc
ția întreprinderii este desti
nată exț>ortului.

In discuția cu muncitoiii și 
specialiștii, secretarul gene
ral s. mteres'ează de randa
mentul aclirităfii întreprin
derii și recomandă intensifi
carea preocupărilor avind ca 
scop îmbunătățirea calității 
produselor, concomitent cu 
reducerea prețului de cost, 
creșterea productivității mun
cii .

Este vizitată o expoziție in 
care sint reprezentate cele 
mai noi creații ale unității. 
Intr-o sinteză a persțiectice
lor combinatului se arată că 
in actualul cincinal unita
tea iși va dubla producția. 

In încheierea vizitei la Fa
brica de mobilă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu semnează 
în cartea de onoare.

O alta un. rprindere ară
deană de prestigiu in (ură 
și peste hotare — Uzina de 
strunguri. Și aici tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și de 
stat smt înconjurați cu deo
sebită bucurie de muncitori, 
tehnicieni și ingineri.

Oaspefii sini invitați mai 
iutii in fața unei machete cu 
ajutorul căreia directorul ge
neral 'al întreprinderii, Nieo- 
lae Ma rcea, injăjișeaza ulti-
mele rt ’ulizâri pe linia dez-
voltârii capacităților de pro-
duc| ie și diversificării pro-
duselor. Sint subliniate efor-
tarile nregulai colectiv care
s-a mobilizai pentru a tradu-
ce in uiafă indicațiile preți
oase date de secretarul gene
ral al partidului, eu prilejul 
vizitei de lucru pe care a 
făcut-o in luna iulie 1970. pri
vind mai buna organizare a 
muncii și perfecționarea pro
ducției.

Aprecierea Jâeutâ de secre
tarul general la trecuta vizi
tă ..nu trebuie sâ ne tnchi- 
năm la mașini, noi le facem, 
noi le. putem perfecționa' a 
stat m centrul preocupărilor 
întregului colectiv.

Se vorbește cu mindrie și 
despre cea mai nouă victorie 
a colectivului de aici: de 
pe banda de montaj a luat 
recent drumul beneficiarilor 
cel <le-al 40 000-lea strung 
românesc.

Ample discuții intre oaspe
ți și gazde ‘au loc eu privire 
la perspectivele fabricației in 
următorii ani. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recoman

dă gazdelor să continue di
versificarea produselor, să se 
îngrijească de asigurarea tu
turor măsurilor tehnico-orga- 
nizatorice, m așa fel incit u- 
cina să poată fi in măsură 
să. satisfacă solicitările pen
tru un larg cerc de benefi
ciari, să promoveze continuu 
progresul tehnic cunoscut pe 
plan mondial, pentru ca 
strungurile românești sâ țină 
mereu pasul cu exigențele 
tehnicii moderne.

In încheierea vizitei ui în
treprindere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu semnează in cartea 
de onoare apreciind abnega
ția in muncă și eforturile 
creatoare ale colectivului de 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri al Uzinei de strunguri 
din Arad.

x
f.a amiază, in moderna 

cantină-restaurant a Uzinei 
de vagoane, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Ma
urer, Paul Niculescu-Mizil, 
Maxim JJerghianu și ceilalți 
oaspeți au participat la o ma
să tovărășească.

★
După-amiază, vizita de lu- 

ru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a celorlalți con
ducători de partid și'de stat 
continuă pe șantierul din ve
cinătatea comunei \'l idimi- 
rescu, und<? se va înălța pri
mul combinat de îngrășămin
te chimice din cestul țării.

In fața machetelor și plan
șelor care an!i'ipcază contu
rurile viitoarelor unități ale 
eombinatului. oaspeții sint in- 
timpina'i de Matei Ghigiu, 
ministrul construcțiilor in
dustriale., Directorul acestei 
unități. Axente Tisan. și di
rectorul grupului de șantiere 
Arad, cine execută această 
lucrare. I ( un. informea
ză asupra stadiului organi
zării șantierului, 'implusării 

principalelor unități, colabo
rării cu alte întreprinderi și 
instituții din țară.

Se arată că noua unitate 
va intra in funcțiune in vi
itorii ani cu o producție fi
zică anuală dc 1 000 000 tone 
îngrășăminte. Pină acum au 
fost terminate lucrările de or
ganizare a șantierului, au 
fost începute unele unități 
auxiliare — atelierul meca
nic, depozitul de fosfați, ma
gazia centrală, căile de ac
ces etc.

Apreciind naivitatea depusă 
piuă acum pe acest șantier, se
cretarul general <d partidului re
comandă utilizarea cit mai efi- 
< ientă a tuturor mijloacelor de 
ham, gospodărirea judicioasă a 
materialelor, intensificarea legă- 
turilor dintre constructor, protec- 
tanți și beneficiari in vederea 
respectării termenelor de punere 
in /uncfiuiie a capacităților de 
producție la parametrii proiectați.

După un obicei tradițional al 
constructorilor români, secretarul 
general al partidului este invitat 
sa așeze piatra de temelie la pri
ma imitate de producție a com
binai ului — hala de fabricație a 
prodigelor finite.

La seitiul l.'onsiliului popular 
municipal, intre conducătorii de 
partid și de stal și edilii orașu
lui are loc un dialog pe tema 
dezvoltării urbanistice a Aradu
lui in perioada de piuă in 1985.

hm.- noutățile urbaiiistice car'd 
vor didnudi in anii ce vin contur 
faptic se înscriu crearea a două 
carijere moderne in extremitățile 
He est și -vest, un complex de 
agrement. Noi dotări social-cul- 
liirale. im hotel de mare capaci
tate, poduri și paratele noi peste 
Mure}, o magi Orala rutieră de 
ocol, modernizarea liniei ferate 
r-irc. rice . Irad — l i a. Se a- 
pmuiz.: că unele ubiective din 
schița de sistematizate — hote
lul. 'pilaful fi altele — nu se

bucură de o soluție optimă in 
ce privește amplasamentul și se 
recomandă restudierea problemei.

Seara, la teatrul de stai din 
oraș, in cinstea oaspeților, artiș
tii amatori din Uzina de vagoa
ne au prezentat un frumos pro
gram artistic înfățișînd istoricul 
uzinei de la înființarea ei fi pi
uă in prezent. '

★
Împlinirea a SC de ani de e- 

xistență a prestigioasei uzine lOii- 
stractoare de vagoane din Arad 
a prilejuit o mare sărbătoare pen
tru oamenii muticii din întreprin
dere și din întregul oraș. Prezen
ța secretarului general al partidu
lui, a celorlalți conducători de 
partid și de stat la acest eveni
ment este o nouă mărturie a pre
țuirii pe care partidul o acordă 
clasei noastre muncitoare, .i gri
jii permanente pentru dezvoltarea 
industriei, factor hotăritov in 
făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in patria 
noastră.

Vizita dc lucru făcută de to
varășul Nicolae Ceaușescu cu a- 
cest prilej in uzina sărbătorită și ' 
în celelalte unități importante ale 
municipiului a oferit prilejul li
nei analize anumunțile a modu
lui în care întreprinderile ară
dene iși îndeplinesc sarcinile de 
plan, a constituit un puternic 
imbold in activitatea muncitori- 1 
lor, tehnicienilor și inginerilor 
constructori de vagoane, de strun
guri, de mobilă. Pretutindeni in i 
timpul liziiri, oamenii m.nuii a- 
radeni au intimpiuai ai căldură 
pe secretarul general al punidii- ! 
lui. pe ceilalți conducători de 
partid și de stat, exprimiud cu 
. cest prile< deplina L‘t aprobate 
față de politica internă și exter
nă a partidului și stasului nost 
ini, hotârîrea dc a înfăptui nea
bătut ăstui program elaborat dc 
( ni.'^’.-sul al X-lea al partidului, 
pennu înflorirea continuă a Ro
mâniei socialiste.

(Agerptcs)

S.UA
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Puternic curent de opinie favorabil
ÎNFĂPTUIRII SECURITĂȚII EUROPENE

FRAG A 11 — (orrspondrntul 
\ccrnrcs. C. Frlsficnm, trans
mite ; Joi a avut lot In Praga. 
ședința Comitetului cehoslovat 
pentru securitatea europeană dc 
pe lingă (. .C. al Frontului Na
țional nl Republicii Socialiste 
( choxlovace.' In încheierea lu
crărilor. care s-au desfășurat 
sub conducerea prof. dr. Bed
rich Svestkn. președintele Co
mitetului. rector al l niversității 
( aroltne din Fraga, a fost adop
tată o declarație in care se ara
tă tu ecoul viu și pozitiv cu ca
rp opinia publică cehoslovacă 
primește Declarația privind pa 
cea. securitatea și colaborarea 
europeană, elaborată de Consfă
tuirea de la Fraga a Comitetu
lui Politic Consultativ nl state
lor participante In Tratatul dc 
la Varșovia, este o dovada tia
ră a dorinței sincere a locui
torilor Cehoslovaciei socialiste 
pentru instaurarea unor relații 
de coexistență pașnică, trainică 
intre statele și popoarele con
tinentului european. Opinia pu
blică din Cehoslovacia salută 
faptul că din nou a fost spriji
nită cererea justă a Cehoskiva- 
ciei ca R.F. a Germaniei să re
cunoască nevalabilitatca. încă 
de la început, a acordului de la 
Miinchen.

Poporul cehoslovac sprijină 
propunerea ca, incă in acest an. 
să aibă loc conferința gcncral- 
europeană, care ar pune baze 
solide dezvoltării relațiilor do 
pace in Europa. Comitetul ce
hoslovac pentru securitatea eu
ropeană a salutat cu satisfacție 
faptul că. după consultații in
ternaționale preliminare reali
zate din inițiativa unor perso
nalități belgiene — la care a 
participat activ și delegația 
R.S. Cehoslovace — reprezen
tanții diferitelor forțe sociale 
din țările europene au ajuns la 
hotărîrea unanimă de a orga
niza la Bruxelles in zilele de 
2—5 iunie a.c., o adunare a re
prezentanților opiniei publice 
europene pentru problemele 
securității și colaborării in Eu
ropa.

Iul secției externe a C.C., p 
tuni și cu alți repre/onlnnli 
vieții politice și economii 
loncze.

In cursul convorbirile) 
late In Comitetul Central 
r.M.l.P, nu fost examinate 
probleme privind viața politi
că și situa(i» socinl-politicft în 
cele două (firi, precum și cola
borarea dintre colo două parti
de. Agenția F.A.F. relatcozfi <ft 
a fost pus un accent deosebit 
asupra problemelor securității 
și colaborării în Europa, dome
niu in care s-a constatat exis
tența unei accentuate conver
gente a părerilor. Ambele par
tide urmează să conlucreze in 
faioaroa adincirii procesului 
de destindere, de consolidare n 
securității și dezvoltare a cola
borării europene.

★
MOSCOVA 11 Coresponden

tul Agerpres, Laurențiu Duță, 
transmite: Intr-un interviu a- 
cordat ziarului ..Komsomolskain 
Pravda". Gerhard Danelius. 
președintele Partidului Socialist 
l nit din Berlinul Occidental, 
s-a referit la probleme actuale 
alp securității europene. Re
centa consfătuire do la Fraga 
— a relevat G. Danelius — a 
constituit un pas important pe 
calea spre transformarea Euro
pei intr-un continent al păcii 
trainice. Principiile formulate 
în declarația adoptată răspund 
intereselor majore ale tuturor 
statelor și popoarelor europene, 
fără excepție.

Biroului
Executiv al
Prezidiului

Ședința

CURSE REGULATE SPRE BAN
GLADESH

PLOI TORENȚIALE DE O VIO
LENȚA NEOBIȘNUITA

PHENIAN 11 (Agerpres). — 
Guvernul R.P.D, Coreene și în
tregul popor coreean susțin pe 
deplin poziția Guvernului Re-

PEKIN 11 (Agerpres). — A- 
gențlu China Nouă a transmis 
declarația guvernului R.P. Chi
neze in care își exprimă spri
jinul pentru poziția Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu ol 
Republicii Vietnamului de sud 
față dc soluționarea problemei 
vietnameze. Arătînd că proble
mele celor trei țări lndochineze 
nu pot fi rezolvate decît de cele 
trei popoare indochincze înseși 
fără nici un amestec străin, de
clarația subliniază că „otita

timp cit Imperialismul ameri
can nu pune capăt agresiunii 
sale poporul chinez va face tb- 
tul ix’ntru a acorda sprijin și 
asistență popoarelor din Viet
nam, Laos și Cambodgia în 
lupta lor pentru salvarea națio
nală. pînă la victoria definiti
vă".

voluționar Provizoriu al Repu
blici Vietnamului de Sud pen
tru soluționarea pașnică a pro
blemei vietnameze, se arată în- 
tr-o declarație a guvernului 
R.I’.D. Coreene. Imperialiștii a- 
rncrlcani trebuie să înceteze 
imedi.it lăz.boiul in Vietnam, 
sâ renunțe la politica dc „vieb- 
namiz.ire" a războiului, să re
tragă din Vietnamul de sud 
țoale trupele, să respecte drep
tul la autodeterminare al popo
rului sud-vietnamez, menționea
ză declarația.

aiului cambodgian, Noro
dom Sianuk, a reușit sa evadeze 
din detenția impusă de autorită
țile de la Pnom Penh și a ajuns 
cu bine in zona eliberată a Cam- 
bodgiei — relatează Agenția 
Khmeră de Informații, citata dc 
agenția VNA.

Conferința

R.F. a GERMANIEI : In fo
to. o demonstrație la Dort
mund, pentru eliberarea mi
litantei de culoare pentru 
drepturi civile. intemnițată 
la San Jose, California, prof, 
de psihologic Angela Davis. 
Acuzată in mod neîntemeiat, 
ca urmează să fie judecată 
in curind la San Jose. De alt
fel audierile preliminare au 
și început săptămîna trecută.

secretarului general al O.N.LJ

★
VARȘOVIA 11 (Agerpres). 

— La invitația C.C. al P.M.U.P., 
In intervalul 3—10 februarie în 
Polonia s-a aflat în vizită o de
legație a 
Francez.
Pontillon.
Executiv, ______ ...
lui pentru relațiile internațio
nale. Delegația franceză a avut 
o întrevedere cu Jozef Tejcha- 
ma. membru al Biroului Poli
tic. secretar al C.C. al P.M.U.P., 
și a purtat convorbiri cu Rys- 
zard Frelek. membru al Secre
tariatului C.C. al P.M.U.P., șe-

Partidului 
condusă de 
membru al 
secretar al

Socialist
Robert 

Biroului 
Partidu-

NAȚIUNILE UNITE 11 (Ager
pres). — In cadrul unei conferințe 
de presa, desfășurată joi seara la 
New York, secretarul general al 
O.N.U.. Kurt Waldheim, a decla
rat ca a stabilit contacte cu cele 
două state germane pentru rezol
varea problemei participării lor la 
Conferința Națiunilor Unite cu pri
vire la mediul înconjurător, progra
mată la Stockholm în luna iunie 
a. c. El a afirmat că în același 
scop, se afla in legătură cu guver
nul suedez. Secretarul general al 
Națiunilor Unite a afirmat, pc de 
altă parte, că este în lavoarca ad
miterii în O.N.U. a celor două 
state germane „cît mai repede po
sibil**.

„Europa, care a

GREVA MINERILOR BRITANICI

sâptăniini ur- 
loc votul mi-

cunoscut

Redactio țl administrația ziarului 1 Petroșani, strada Republicii Kr. SO, telefon. 1001

• După eșecul tratativelor dintre reprezentan
ții Consiliului Național al Cărbunelui și ai 
Sindicatului minerilor, guvernul englez a ho ■ 
tărît instituirea unui „tribunal de anchetă'1 
care să cerceteze conflictul

LONDRA 11 — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopea- 
nu. transmite: După eșecul 
tratativelor dintre reprezen
tanții Consiliului Național al 
Cărbunelui și ai Sindicatului 
minerilor, guvernul britanic 
a hotărit instituirea unui „tri
bunal de anchetă" care să 
cerceteze conflictul. Potrivit 
observatorilor. aceasta în
seamnă că greva minerilor 
va mai continua cel puțin 
o lună (două săptămîni va 
dura activitatea tribunalului, 
și în alte două 
mează să aibă

nerilor din toate bazinele ță
rii, pentru a hotărî dacă ac
ceptă sau nu concluzia tribu
nalului).

In întreaga tară se intensi
fică mărturiile de solidari
tate cu minerii greviști. Vor
bind la Doncaster, John 
Gollan. secretar general al 
Partidului Comunist din Ma
rea Britanic, a declarat că 
Congresul sindicatelor brita
nice „trebuie să proclame 
starea de urgență în spriji
nul minerilor, ca răspuns la 
starea de urgență introdusă 
de guvern împotriva lor".

In Anglia, ca urinare a grevei generale a celor 280 000 
mineri, guvernul a hotărit să declare starea de urgență. 
După cum se știe, minerii organizați in pichete de grevă 
au oprit aprovizionarea unităților industriale cu cărbune 
din depozite, precum și descărcarea cărbunelui de import. 
Rezervele de cărbune au scăzut considerabil în cele patru 
săptămîni de cind ține greva și uz-inele de electricitate nu 
mai pot funcționa in condiții normale. Prin adoptarea 
stării de urgență, guvernul poate impune restricții la con
sumul de electricitate, asigurind aprovizionarea centrale
lor termice, după cum poate recurge și la ajutorul arma
tei dacă consideră necesar.

In foto : _ Pichet de greviști la Neasden, nordul 
drei.

MOSCOVA. — i\ave comer
ciale sovietice au inaugurat curse
le regulate spre Bangladesh, a- 
nnnță agenția TASS. Nave ale 
florei maritime a U.R.S.S. efec
tuează curse spre aproximativ 
1 CCO dc porturi din 105 țări ale

BELGRAD 11 (Agerpres). 
După cum informează agenția I a 
niuiț. In Belgrad a avut loc o șe
dință a Biroului Execuții’ al Pre
zidiului U.C.I., consacrată unui 
schimb de păreri privitoare la acti
vitățile desfășurate in vcdciea rea
lizării programului dc acțiune adop
tat la cea dc-a Il-a Conferință a 
U.C.l. La ședință au participat se
cretarii organelor executive ale C.C. 
ale Uniunii Comuniștilor din re
publici și ai Comitetelor provin
ciale ale partidului, precum și din 
cadrul Comitetului Conferinței 
U.C.l. din Armata Populară Iugo
slavă.

Participant ii, menționează agen
ția, au apreciat pozitiv activitatea 
social-polilică și acțiunile desfășu
rate dc Uniunea Comuniștilor din 
toate republicile și provinciile în 
concretizarea și înfăptuirea sarcini
lor trasate de cea de a Il-a Con
ferință a U.C.L Schimbul de pă
reri tsupra acestor probleme va 
permite că de acti
vitate al '.I. și al
organelor sale, să fie definite cît 
mai concret prioritățile în rezolva
rea unor probleme. S-a subliniat, 
dc asemenea, că este necesar ca prin 
inițiative și acțiuni concrete, să fie 
accelerată rezolvarea problemelor ce 
sînt de o deosebită însemnătate 
pentru poziția economică și socială 
a oamenilor muncii.

multe războaie în istoria sa 
spus in continuare Kurt Waldheim 
— este, astăzi, regiunea globului 
unde semnele dc destindere sînt cele 
mai evidente**.

Răspunzînd întrebării dacă un 
răspuns afirmativ al Israelului la 
memorandumul din 8 februarie 1971 
al lui Gunnar Jarring este o con
diție sine qua non pentru relua
rea misiunii O.N.U. dc mediere în 
Orientul Apropiat, secretarul gene
ral al Organizației Națiunilor Unite 
a declarat că ambasadorul Jarring 
se bucură de toată încrederea sa și 
trebuie să-și reia activitatea. După 
cum s-a mai anunțat, în acest me
morandum Gunnar Jarring ceruse 
guvernului israelian să se angajeze 
sa evacueze toate teritoriile arabe 
ocupate in urma războiului din 
1967. Israelul a ignorat această pro
blema, fapt care s-a repercutat ne
gativ asupra misiunii de mediere a 
O.N.U. în Orientul Apropiat.

Kurt Waldheim a menționat ca 
Gunnar Jarring se va reîntoarce, în 
cttrînd, la New York, cu care oca
zie vor studia împreună posibilită
țile de reluare a eforturilor diplo
matice de mediere.

In prezent, Gunnar Jarring, care 
este ambasadorul Suediei la Mosco
va, sc află în capitala U.R.S.S., cu 
prilejul vizitei oficiale a ministrului 
suedez al afacerilor externe, Krister 
Wickman.

9 • © © • ® ©
Dolarul a suferit o nouă scă

dere valorică în raport cu yenul 
japonez, înregistrînd o pierdere de 
1,55 yeni față de cota precedentă. 
La deschiderea Bursei din Tokio, 
dolarul a coborît, joi dimineața, la 
cursul dc 304.65 yeni, atingînd ast
fel, nivelul cel mai scăzut dc la 
devalorizarea preconizată 
cembrie anul trecut.

Un purtător oficial de 
vini al guvernului Bangladesh 
nunfat încetarea evacuării populației 
de origine Bihari din suburbia Mir- 
pur a orașului Dacca. Purtătorul de 
cuvînt, citat de agenfiile Reuter și 
Associated Press, a declarat, de a- 
semenea, că cele 10 000 de persoa
ne evacuate se vor întoarce, prif 
babil, la casele lor în următoarele 
două săptămîni, și că o parte din
tre cei refimiți pentru cercetări au 
și fost eliberafi.

Intr-un mesaj adresat popu
lației. primul ministru al Republi
cii Bangladesh, Mujibur Rahman, 
a chemat la „o mobilizare deplină

Convorbirile
franco-vest-germane

PARIS 11 (Agerpres). — Vi
neri s-au încheiat convorbirile 
la nivel înalt franco-vest-gerina- 
ne, care s-au desfășurat, timp 
de două zile, la Paris. In cadrul 
unei conferințe de presă comu
ne, organizată la Palatul Ely- 
see, președintele Georges Pom
pidou a declarat că discuțiile 
sale cu cancelarul Willy Brandt 
au demonstrat „cordialitatea și 
larga concordanță de vederi 
dintre cele două țări, faptul că, 
atît în relațiile bilaterale, rit și 
în problemele Europei, Franța 
și R.F. a Germaniei sînt mai 
mult ca oricând, unite11.

Referindu-se la relațiile cu 
țările din răsăritul continentu-

lui, Georges Pompidou a afir
mat : „Am constatat o coinci
dență perfectă întro politica 
R.F. a Germaniei și politica 
franceză. Am reafirmat cance
larului Brandt sprijinul fără re
zerve al Franței in acest dome
niu. De asemenea, am confir
mat interesul pentru întruni
rea, la termenul cel mai potri
vit posibil, a conferinței pentru 
securitate și colaborare în Eu
ropa".

La rîndul
Willy Brandt a mulțumit pre
ședintelui Pompidou pentru a- 
jutorul moral și practic pe care 
Franța i l-a acordat în politica 
sa față de țările socialiste.

său, cancelarul

Pe străzile capitalei Venezue
la au avut loc incidente între po
liție și ttudenți, în urma cărora 30 
de persoane au fost arestate și mai 
multe rănite. Demonstrația studen
ților a fost determinată de împuș
carea unui coleg in momentul cinci 
părăsea incinta facultății, act atri
buit unei patrule polițienești. Auto
ritățile au dispus deschiderea unei 
anchete pentru elucidarea împreju
rărilor în care a avut loc aceasta 
intimplare tragică.

CREȘTEREA CRIMINALITĂȚII IN 
REGIUNEA LONDREI

LONDRA. — Potrivit cifrelor 
publicate de Scotland Yard, in 
regiunea Londrei numărul crime
lor a sporit cu 6 la sută, ajun
gând în anul care a trecut la 
340 360. Au fost clarificate, pînă 
acum, doar

PORT MORESBY. — Imense 
coloane dc apă. adevărate cas
cade, provocate de ploile toren
țiale care de patru zile cad ne
întrerupt în partea dc sud-e.t a 
insulei Papua, au distrus complet 
așezarea rurala Malauna. Cei pes- 
)'-■ 600 locuitori ai acestei așezări 
s-au refugiat în locuri ferite. 
Patru copii și o femeie și-au pier
dut viața, iar 126 de casc au fost 
demolate de furia apelor

POPULAȚIA ORAȘULUI ROMA

1C0 111 cazuri.

FIUL LUI 
A EVADAT

NORODOM SIANUK

PNOM PENII. - Prințul
Norodom Reak Vivong, fiul șc-

ROMA — Ultimul ceccnsă- 
mînt al populației orașului Ro
ma a indicat, pentru sfîrșiml a- 
nului 1971, cifra dc 2 789 896 
locuitori. Cu 1C0 dc ani în ur
mă, cînd „Cetatea eternă** a de
venit capitala statului italian uni
ficat, in oraș locuiau doar 
213 633 persoane.

cu oamenii de stiintă si
J » »

reprezentanți ai minerilor polonezi

,1 resurselor și materiale ale
țării pentru lupta împotriva sără
ciei și mizeriei, foametei și lipsei 
de locuințe, bolilor și analfabetismu
lui**, transmite agenția TASS. El a 
subliniat că trebuie realizată sar
cina complexă dc reconstrucție a 
țării, dc creare a unei industrii și 
a unei agriculturi înaintate.

♦ Consiliul Suprem al Emira
telor Arabe Unite din Golful Per
sic << aprobat cererea de primire in 
federate prezentată de guvernatorul 
emiratului Ras Al Khaima, șeicul 
Sakr Bennmohamed Al Kassimi.

Constituția Emiratelor Arabe U- 
nite a fost amendată, numărul mem
brilor Adunării federale fiind ma
jorat cu șase, pentru a permite re
prezentarea celui de-al șaptelea stat 
membru.

Belgia. Olanda și Luxembur
gul au recunoscut vineri Republica 
Bangladesh, anunță agenția Asso
ciated Press.

Printr-o acțiune de lupta în
drăzneață, palrioții mozambicani din 
cadrul detașamentelor FRELIMO 
au aruncat in aer, pe șoseaua Tete 
— Songo, un camion încărcat cu 
muniții scoțînd, totodată din lupta 
14 militari inamici.

Reprezentanți ai Camerei dc 
comerț ungare și ai Camerei pen
tru comei ț și industrie din Maroc 
au semnat la Budapesta un acord 
de colaborare. Documentul prevede 
schimburi de informații și de spe
cialiști în prospectarea pieței. în 
scopul dezvoltării colaborării in
dustria Ic ungaro-marocanc.

Ministrul chilian al economiei. 
Pedro Vuskovic, a declarat că fir
mele Renault, Citroen și Fiat au 
încheiat cu guvernul chilian con
tracte dc formare a unor societăți 
mixte de profil în Chile. în care 
capitalul autohton deține 51 la sută. 
Pe baza acestor contracte, în Chile 
urmează să fie construite, în anii 
următori, automobile de capacitate 
medie, camioane și autobuze.

VARȘOV1A 11 (Agerpres). - 
Edward Gierck, prim-secrctar al 
G.C. al P.M.U.P., a avut o în
trevedere cu conducerea Academiei 
dc științe a R. P. Polone. In cursul 
convorbirii au fost abordate pro
bleme legate dc activitatea Acade
mici și, in general, de activitatea 
științifică din R. P. Polonă, anunță 
agenția PAP.

In cuvîntul rostit. Edward Gie
rck a relevat că partidul și guver
nul polonez caută să canalizeze toa
te forțele poporului in direcția unei 
munci intense pentru dezvoltarea 
Poloniei și creșterea nivelului de 
trai al celor ce muncesc. El a afir
mat că anul 1971 a fost un an 
greu, dar rodnic pentru Polonia. 
Continuarea procesului început, a 
spus Edward Gierck. va necesita 
unirea deplină a tuturor forțelor

poporului, inclusiv a celor științi
fice, pentru realizarea sarcinilor 
irasatc de partid.

Edward Gierck a primit, în a- 
ceeași zi. o delegație dc mineri și 
metalurgiști din bazinul cuprifer 
Lublin, care l-au informat despre 
angajamentele suplimentare luate dc 
colective ca răspuns la recenta scri
soare a primului secretar al C.C. al 
P.M.L’.P. .și a prezidiului guvernu-

L’dward Gierck a relevat impor
tanța pc care o are pentru țară 
angajamentul minerilor dc a da su
plimentar o producție dc cupru, 
zinc și plumb în valoare dc 20 
miliarde zloți. Dezvoltarea indus
triei extractive, a spus cl, se află 
în centrul atenției statului, lucru 
evidențiat de marile sume alocate 
pentru extinderea acestui sector.

Criza de guvern din Italia 
în cea mai critică fază

ROMA 11. — Corespondentul A- 
gerpres, Nicolae l’uicea, transmite : 
Conscmnîndu-se oficia), miercuri 
scara, imposibilitatea reconstituirii 
unui guvern cvadripartit, criza de 
guvern din Italia a intrat în cea 
mai critică fază a sa, cu perspec
tive confuze în ce privește regle
mentarea ei. Joi, întreaga presă și 
observatorii politici — lără a mai 
aștepta deliberările Direcțiunii Parti
dului democrat-creștin, întrunit du- 
pă-amiază — au fost unanimi în 
aprecierea că, în foarte scurt timp, 
se va anunța dizolvarea parlamen
tului și organizarea dc alegeri ge
nerale anticipate. Legat de aceasta, 
se pune doar problema cine și ce 
tip de guvern (monocolor sau tri
partit) va avea sarcina rezols’ării 
problemelor curente pînă la 28 mai 
sau 4 iunie, cînd se presupune că 
va fi chemat la urne corpul elec
toral. 4

O astfel de evoluție a evenimen-

tclor este consecința logică a fap- 
tuțui că cele patru partide ale coa
liției guvernamentale — democrat- 
creștin, socialist, socialist-democratic 
și republican — au ajuns la con
vingerea că sfera convergențelor lor 
în probleme esențiale, cum ar fi 
politica dc reforme și relansarea c- 
conomiei naționale, lupta împotriva 
ncofascismului, poziția față dc Par
tidul Comunist și celelalte forțe de
mocratice — s-a redus atît de mult 
îneît, practic, nu mai există po 
sibîlități pentru un alt compromis. 
La aceasta a contribuit, în primul 
rînd, poziția echivocă adoptată dc 
principala forță a coaliției, așa-nu- 
mitul partid al „majorității relati
ve** — democrat-crcștinii — care 
au lăsat să se înțeleagă că, în a- 
ccst moment de răscruce pentru 
dezvoltarea politică, economică și 
socială a țării, nu pot merge mai 
departe pc calea începută de for-

muia dc centru-stînga. Ncputind re
nunța la o orientare, considerată de 
către socialiști și celelalte forțe de 
stînga ca fiind conservatoare, de 
dreapta, P.D.C. optează, deci, pen
tru o înfruntare pc terenul consul
tării electorale anticipate.

Se așteaptă ca direcțiunea P.D.C. 
să dea primele indicații valabile pri
vind tipul de guvern (monocolor 
sau tripartit, fără republicani) cu 
care intenționează să înfrunte ver
dictul alegătorilor. Pînă la cunoaște
rea rezultatelor acestor deliberări, 
se poate preciza că în timp ce so
cialiștii și P.S.D.I. sînr, din moti
ve diferite, împotriva unui „mono- 
color** al P.D.C., unii lideri demo- 
crat-creștini fac presiuni ca parti
dul lor să se diferențieze de ce
lelalte componente ale coaliției de 
centru-stîng;j, organizînd singur a- 
Icgerile anticipate.

SAPPORO 11 (Agerpres). — Jo
curile Olimpice de iarna de la Sap
poro se apropie de sfirșit. Pe pis
tele și patinoarele de la Makoma- 
nai, pe pirtiile de pe muntele Teine, 
unde iarăși a început să ningă, se 
dau ultimele bătălii pentru meda
liile olimpice.

A 9-a zi a Olimpiadei albe a 
fost, s-ar putea spune, o zi a sur
prizelor : un sportiv polonez, pînă 
acum aproape necunoscut, și nici 
măcar inclus în rîndul oulsiderilor, 
Wojciech Fortuna, a ciștigat proba 
de sărituri de la trambulina mare; 
patinatoarea de viteză vest-germa- 
rră, Monika Pflug, a terminat în
vingătoare în cursa de 1000 m, 
•'1T schioara americană Barbara 

1 a spulberat ultimele spe-

de numai șapte zecimi de punct
Clasamentul probei de sărituri de 

la trambulina mare: 1. Wojciech 
Fortuna (Polonia) — 219.9 punc
te (UI m și 87,5 m); 2. Walter 
Steiner (Elveția) — 219.8 puncte 
(94 m și 103 rn); 3. Rainer

□ tar schi 
Cochran .. ., ____ __ ____ r.

Qranțe ale „alpinelor" franceze și 
austriece, cîștigînd slalomul special.
Dintre toate rezultatele zilei a 9-a, 
cel mai senzațional a fost consem
nat la sărituri. De la prima sări
tură, polonezul Fortuna, cum s-ar 
spune un săritor de categoria „u- 
șoară", cu o greutate de 60 kg la 
înălțimea de 1.65 rn — transmite 
corespondentul agenției France 
Presse — a știut sa profite în mod 
inteligent de un curent favorabil, 
zburînd literalmente pe deasupra 
stațiunii Okurayama pentru a ate
riza la distanța de 111 m — cea 
mai lungă săritură a concursului. 

Q La aceasta s-au adăugat și notele
excelente pentru stil / 18,5 de două

SAPP0R0'72
Rainer

Schmidt (R. D. Germană) — 219A 
puncte (98,5 m și 101 m); 4. Tauno 
Kaeyhkoe (Finlanda) — 219,2 punc
te; 5. Manfred Wolf (R. D. Ger
mană) — 215,1 puncte; 6. Gări

superior. Nici alte favorite ca Di
anne Flolnm (S.LL/1.) și Ludmila 
Savriilina (U.R.S.S.) nu au obținui 
performanțe mai bune.

Clasamentul probei de 1000 m 
patinaj viteză-feminin; 1. Monika 
Pflug (R. F. a Germaniei) — 1’31" 
40/100; 2. Atje Keulen-Deelstra (O- 
landa) — 1'31" 61fl00; 3. Anne 
Henning (S.U.A.) — 1'31" 62/100; 
4. Ludmila Titova (U.R.S.S.) — 
1'31" 85/100; 5. Nina Statkievici-

Olimpiada albă
ori, 18 și 19. Numai japonezul Ka- 
saya a fost notat 
stil i de două ori 
atinsă de el (106 
final pe locul 7.
tură, W. Fortuna , 
[in strălucitor ca in prima, in timp 
ce principalii săi adversari, elveția
nul Waklter Steiner, Rainer 
Schmidt (R. D .Germană) și fin
landezul Tauno Kaeyhkoe au reali
zat toți sărituri de peste 100 m, 
ceea ce a făcut ca departajarea fi
nală să fie foarte slrînsa. Astfel, 
medalia de aur a fost decisă pen
tru o singură zecime de punct cu 
care Fortuna l-a devansat pe Stei
ner, iar între primul și cel de-al 
patrulea clasat a fost o diferență

mai bine pentru 
19. Dar (listaufa 
m) l-a si nat în 
La a doua sări- 
a fost mai pu-

210,1Napalkov (U.R.S.S.) 
puncte.

A treia probă a concursului fe
minin de patinaj viteză a revenit 
surprinzător tinerei sportive vest- 
germane Monika Pflug. care cîști- 
gind medalia de aur a bătut și 
recordul olimpic al probei cu tim
pul de 1’31" 40/100. Se aștepta in
să ca acest timp să fie depășit de 
perechea următoare, care opunea pe 
Ludmila Titova (U.R.S.S.), vicecam- 
pioană olimpică la Grenoble, și pe 
proaspăta campioană de la Sapporo, 
americana Anne Henning. Cele 
două concurente au avut un start 
foarte rapid: 19" 94/100 la 200 
m; 54" J9/1C0 la 600 m. dar in 
final ele nu au mai găsit resursele 
necesare pentru a obține un timp

(U.R.S.S.) — 1’32" 21/100;
Dianne Holum (S.U.A.) — ' 
41/100.

Slalomul special, ultima probă a 
concursului feminin de schi, desfă
șurată pe muntele Teine, a fost 
pînă la urmă un duel franco-ame- 
rican, în care Barbara Cochran a 
smuls în extremis victoria pentru 
două sutimi de secundă in fața 
schioarei franceze Michele De- 
bernard. Traseul primei manșe în 
lungime de 450 in cu 56 de porți 
a făcut o selecție severă și din pri
cina cefii care învăluia porțiunea 
superioară au abandonat sau au 
fost descalificate pentru ratarea u- 
nor porți, elvețianca Tberese Nadig, 
austriaca Drexel, franceza /acot, 
spaniola Conchita Puig, sora învin-

6. 
1'32”

gătoarei, Mariylin Cochran, vest- 
germana Roși Speiser etc. Singura 
care a terminat bine "întrecerea din
tre aspirantele inițiale la medalia 
de aur a fost austriaca Annemaric 
Proell, situată pe locul cinci, ceea 
ce i-a adus totuși o satisfacție, ne
olimpică insă, obținerea titlului de 
campioană mondială la combinată 
alpină (probele olimpice feminine 
conteaz.i și pentru campionatele 
mondiale).

Clasamentul probei de slalom 
special feminin: 1. Barbara Cochran 
(S.U.A.) — 91" 24/100 (46" 05/100 
plus 45" 19/100); 2. Michele De- 
bernard (Franța) — 91" 26/100; 3. 
Florence Steurer (Franța) — 92" 
69/100; 4. Judy Crawford (Canada) 
— 93” 95/100; 5. Annemarie Froell 
(Austria) — 94" 03/100; 6. La
mela Behr (R. F. a Germaniei) — 
91" 27/100.

Echipa Uniunii Sovietice in pro
ba de ștafetă a biatlonului olimpic 
a repetat la Sapporo performanța 
obținută cu patru ani in urmă la 
Grenoble. Specialiști în această pro
bă combinată de schi și tir. spor
tivii sovietici și-au demonstrat din 
nou superioritatea, întrecîndu-le cu 
aproape trei minute pe următoarele 
clasate, formațiile Finlandei și R.D. 
Germane. 13 echipe au luat star
tul in proba de șta/etă-biatlon, fie
care din cei patru componenți ai 
echipei trebuind să străbată pe 
schiuri 7,5 km și să țintească în 
două reprize, in cinci ținte, fiecare

ratare la tir obligind pe conci 
la un parcurs suplimentar de
m.

Clasamentul probei de ștafetă- 
biatlon i 1. U.R.S.S — lh 51’44" 
92J100 (Tihonov — 28’54" 48/100 
Safin — 26'48" 52/100, Biako; — 
28’15" 90/100. Maniat ov — 27’46" 
02/100); 2. Finlanda - lh t4,37" 
25/100; 3. R. D. Germană — lh 

67/100; 4 Norvegia — 
40/1CO; ' " "
43/1C0; 6. S.U.A. 
30/100. -•* ‘

54’57" 
56'24" 
56'57" 
57’24" 
(Nicolae Vestea,
Ion Țeposul și Gyorgy Vilmoș) . [J 
ocupat locul 9 cu timpul de n 
^’.TO** 60/100. J

Patru echipaje candidează la me- ri 
dalia de aur a concursului de bol [J 
4 persoane după primele două man ri 
șe desfășurate vineri dimineața pe |J 
pista de pe muntele Teine in con ri 
diții atmosferice nu prea bune. Ce! U 
mai bun timp — 2'22" 15/1OC, n 
1'10" 71/100 plus I'll" 44/1C0) l-a u 
realizat primul echipaj al Elveției, n 
pilotat de Jean Vicki. Urmează in LI 
ondine R. F. a Germaniei II (con- fi 
ducător Horst Floth) — 2’22" U 
71/100, Italia I (Nevio de Zordo fi 
la arma) — 2'22" 72/100. A. F. a U 
Germaniei 1 (Wolfgang Zimmerer) fl 
— 2’22” 93/100. Austria I (Her- U 
bert Gruber) — 2’23" 66/100 eu. [] 
Echipajul României, condus de Ion -r. 
Panțuru, s-a situat pe locul 13 cu Li 
timpul total de 2’24" 72/100 (1* 12" [1 
07/100 plus 1’12" 65/tCO). U

/Z’
5. Suedia — lh

fr.fr.fr. lh
Echipa România 

Victor Fontana.
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