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Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, ol Prezidiului I’er- 
mancnl, secretar al C.C. al 
P.C.Il.

In ncccași zi, tovarășul Slane 
Dolanț, a avut o întrevedere 
cu tovarășul Paul Nieuiescu- 
Mizil, la care a luat parte to
varășul Gheorghe Cioară, pre
ședintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologic.

In cursul convorbirilor s-a fă
cui o informare reciprocă asu
pra operei dc construcție socia
listă in cele două țări. Rclicfln-

Uniunea Comuniști- 
iugoslavia, a fost 
întărirea comună 
la dezvoltarea a-

varâșul Nicolac Ccaușescu, 
cretar general al Partidului 
munist Român, n primit 
Sâvlrșln — Arad pe
rășul Stane Dolanț, secretar 
ni Biroului Executiv al Pre
zidiului Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, care se află In 
țara noastră într-o scurtă vi* 
zită dc prietenie.

Au participai . tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent ol C.C. ol 
P.C.R.. președintele Consiliului
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Asigurarea condițiilor optime
la locul de muncă

sarcină principală și
chip
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„Acarul" in Europa

ANUL XXIX Nr. C. 931

Demaraj bun
tot timpul nefavorabil lucrărilor dc întreținere a 
L'onstrucțiilor. colectivul Secției L/4 C.F.R. Pclro- 
reușit să-și îndeplinească și depășească sarcinile 
pc luna ianuarie a. c. Producția globală a fost 

tfi In proporție dc 103.3G la sută pc scama depășirii 
productivitate cu 2,18 la sută, realizîndu-se 
momii in valoare dc 50 000 ici. S-au cviden- 
î Nicolac Zahiuia. Constantin Burlan, Ioa- 

bim Sicoi, Nicolac Aranghelovici, Mihai Marița și alții. 
Bazat pc realizările merituoase din luna ianuarie, co

lectivul Secției 1.4 este Term hotărît să le dezvolte în con
tinuare. să întîmpine Ziua ceferiștilor cu hoi și tot mai 
importante succese

Consecvent în preocupările de 
a dezbate cele mai ardente pro
bleme ale întregii vieți sociale 
a municipiului. în lumina indi
cațiilor conducerii superioare dc 
partid, biroul comitetului mu
nicipal de partid a analizat re
cent preocupările conducerilor 
școlilor de toate gradele din 
Valea Jiului, ale organizațiilor 
U.T.C. și de pionieri din școli 
privind desfășurarea și eficien
ța activității politico-educative 
în rindul elevilor.

Pornind de Ia necesitatea re
liefată pregnant în actuala eta
pă. de a se intensifica procesul 
de instruire și educare, pentru 
a contribui mai deplin la cu
noașterea de către elevi a prin
cipiilor politicii partidului șî 
statului nostru și însușirea te
meinică a ideologiei sale, la 
cultivarea în rindul elevilor a < 
sentimentelor de dragoste fațu * 
de patrie, de respect față de 
muncă și creatorii bunurilor so
cietății noastre, conducerile șco
lilor. împreună cu organizațiile 
de tineret, sub îndrumarea or
ganizațiilor de partid, au acor
dat. în urma Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971, 
o atenție sporită problemelor 
de educație, orientîndu-se spre 
diversificarea gamei de acțiuni 
întreprinse și sporirea eficcn- 
ței acestora. O atenție deosebi
tă a fost acordată educării pa
triotice a elevilor, cunoașterii 
de către aceștia a glorioaselor 
tradiții de luptă ale partidului 
și poporului nostru.

Cunoscînd că îmbunătățirea 
procesului instructiv-educativ 
constă. în esență, din perfecțio-

H implu și aparent fără 
■A însemnătate, ca și o- 
w monimul său care „îm

bracă omenirea de miile de 
ani I o sculă genială: cinci 
ace la doi bani" (Tudor Ar- 
ghezi), acul de cale ferată 
n-a reușit să iasă din ano
nimat decit cu prilejul unora 
din marile accidente de cir
culație. In atari ocazii, des
tul de frecvente altădată, 
cind utilajul de exploatare a 
drumului de fier atinsese un 
grad de uzură de-a dreptul 
inadmisibil, se vorbea despre 
un ac întors greșit sau des
pre unul defect și în felul 
acesta căpăta un anume fel 
de celebritate și acarul, cel 
mai modest slujbaș în ordi
nea ierarhiilor feroviare.

Există în noianul de im
presii vizuale, pe care că
lătorul le înregistrează din 
goana trenului, una ce se re
petă atit de des, incit se în
tipărește în memorie pentru 
multă vreme, chiar și fără 
efortul de a o reține. Cine 
nu-și amintește de omul cu 
șapcă albastră și fanion gal
ben, încremenit in poziție 
de „drepți" lingă pirghia vop
sită în două culori a schim
bătorului de cale ? El. nelip
situl paznic de zi și noapte 
al punctelor de ramificație 
de pe drumurile dc fier, a

narea activității cadrelor didac
tice. pentru a se crea teren u- 
nor largi schimburi de expe
riență între școli, au fost iniți
ate colective do perfecționare a 
căror activitate a fost orienta
tă înspre perfecționarea meto
delor și procedeelor utilizate 
pentru legarea învățămîntului 
de practică, predarea mai acce
sibilă a unor teme, alegerea cu 
judiciozitate a subiectelor din 
domeniul științelor sociale. Din
tre temele care au trezit în mod 
deosebit interesul și participa
rea activă a cadrelor didactice, 
contribuind la optimizarea pro
cesului instructiv-educativ se 
înscriu „Contribuția discipline
lor marxiste la formarea pro
filului politico-ideologic și mo- 
ral-cetățenesc al elevului", 
„Forme și mijloace de spriji
nire a activităților organizați
ilor U.T.C. și de pionieri". .Ro
lul pedagogic al examenului de 
corigență și responsabilitatea 
profesorului față de elevii cori- 
genți" și altele, teme dezbătute 
pe larg în consiliile profesora
le, in comisiile metodice ale 
profesorilor diriginți. colectivele 
de catedră de la’ numeroase
școli.

Pornind de la necesitatea în
sușirii învățăturii marxist-le- 
niniste, a liniei politice gene
rale a partidului nostru, în 
mai multe școli, a fost 
organizât cercul de studiu 
-Probleme actuale ale con
strucției socialiste în țara noas
tră", frecventat de numeroase 
cadre didactice. Din modul de

îndeplinit pină nu de mult, 
cu un mecanism de o ex
tremă simplitate, misiunea 
plină de răspundere de că
lăuzitor al trenurilor prin la
birintul de linii din gări și 
triaje. Fără acar, calea fe
rată n-ar fi putut fi nicioda
tă altceva decit un organism 
mort. Și totuși, de la o vre
me, in multe centre ferovia
re personalul acesta a ince-

put să fie intilnit din ce in 
ce mai rar.

Ciți dintre cei 15 000 de 
călători ce trec zilnic prin 
gara Petroșani au avut pri
lejul să-l cunoască pe Viorel 
Jecan ? Desigur, puțini. Și 
mai puțini sint aceia care 
știu că drumul străbătut de 
ei la sosirea sau plecarea din 
gară a fost „pregătit" dina
inte de impiegatul dispozi- 
tor, și ca. in fond, totul s-a 
rezumat la o apăsare pe bu
toane. Viorel Jecan este u- 
nul din impiegații-dispozi- 
tori care deservesc instalația 
de centralizare electrodinami-

Ceea, ce a caracterizat, în 
definitoriu, adunarea reprezen
tanților oamenilor muncii de la 
E.M. Vulcan, a fost un profund 
spirit de analiză, o mare res
ponsabilitate și în același timp, 
un spirit de combativitate, spe
cific muncitoresc. O astfel de 
ținută a fost promovată chiar 
de la început, dc însăși darea 
de seamă asupra activității co
mitetului oamenilor muncii, pre
zentată de directorul exploată
rii, tovarășul ing. Ioan Popescu. 
S-a apreciat că, în activitatea de
pusă pe anul 1971, au fost obți
nute și unele rezultate bune. In 
munca de ansamblu a organului 
colectiv de conducere, au existat 
preocupări care, în unele pro
bleme s-au finalizat pozitiv.

In atenția adunării însă, a 
stat mai puțin un astfel de lu
cru. Ceea ce s-a avut în vede
re, în primul rînd, au fost nea
junsurile și, cu precădere, cau
zele care au determinat aceste 
neajunsuri.

Colectivul E.M. Vulcan, la fi
nele anului care a trecut, a ră
mas. dator față de economia 
națională cu 25 512 tone cărbu
ne. E un motiv de legitimă fră- 
mîntare și totodată o obligație 
de examinare adîncă, a tot ceea 
ce a putut conduce spre o ase-

ale oamenilor 
muncii

Oglinzi

1

imediată

țiilor dintre Partidul Comunist 
Român și 
lor din 
subliniată 
cu privire
cestor relații In viilor. De ase
menea, s-u făcut un schimb dc 
păreri despre unele probleme 
actuale internaționale, îndeosebi 
referitoare la securitatea euro
peană, precum și ale mișcării 
muncitorești internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

că din gara Petroșani. Cind 
sosește un tren, sau cind so
sesc mai multe in același 
timp, cind trebuie să exe
cute o manevră ori să dea 
semnalul de plecare, impie
gatul nu face altceva decit 
să apese pe butoane. Și să 
urmărească mișcarea lumini
lor pe panou. Atit și nimic 
mai mult! întreaga stație se 
supune docilă comenzilor 
sale discrete.

Dar acarilor, celor peste 
treizeci de oameni care a- 
veau in grijă macazurile pină 
mai acum cițiva ani, și care 
așteptau in poziție de 
„drepți", cu fanionul galben, 
trecerea ultimului vagon, a- 
cestor oameni ce le-a mai ră
mas de făcut ? Răspunsul e 
simplu : aproape nimic! Le-au 
luat locul muncitorii servi
ciului de întreținere a insta
lațiilor : ei sint tot aceiași, 
acarii de ieri care, ramifi- 
cindu-se, au îmbrățișat o pro
fesie nouă, operatori ai in
stalațiilor de centralizare e- 
lectrodinamică, denumiți, pe 
drept cuvînt, „feroviarul au
tomat".

Și printre acești oameni de 
nădejde ai stației Petroșani- 
călători, se numără și im- 
piegatul-dl sporitor. Viorel Je-

menea situație. Meritul adună
rii la care ne referim, constă 
tocmai în această examinare de 
pe pozițiile unei mari exigențe 
față de lipsurile ce s-au produs 
și mai cu seamă a cauzelor ce 
au generat aceste lipsuri.

S-a putut astfel vedea că în 
perioada pentru care se rapor
ta, s-a stat destul de rău Ia 
capitolul privind disciplina mun
cii. la cel al respectării stricte 
a normelor de protecție a mun
cii etc. Dar, ceea ce s-a eviden
țiat cu o deosebită pregnanță, 
ca principal motiv pentru care 
activitatea s-a soldat cu minu
sul amintit, a fost slaba preo
cupare pentru crearea și asigu
rarea celor mai optime condiții 
de lucru, la fiecare loc de mun
că. Toți care au luat cuvînt-ul 
fără excepție, au insistat asupra 
acestei probleme cheie, în bu
nul mers al procesului de pro
ducție.

„Cind s-a introdus orarul de 
muncă de 6 ore la fronturile

de lucru in subteran, spunea 
Angliei Hogman, șef echipă lă
cătuși sect. V, chestiunea trans
portului era bine pusă la punct. 
Din păcate însă, acest lucru a 
ținut foarte puțin. Lucrurile 

's-au înrăutățit și datorită fap
tului că mijloacele de transport 
au fost rău distribuite și utili
zate, muncitorii au fost puși a- 
desea în situația să piardă timp 
prețios, fapt ce s-a răsfrînt ne
gativ asupra întregii noastre ac
tivități".

Florca Mitrică, șef grupă sec
torul V a arătat în acest sens 
că, pentru a ajunge la timp la 
locul de muncă, trebuie să plece 
cu cel puțin o oră mai devreme 
de începerea șutului. Autobu
zele nu circulă după un orar a- 
dccvat și cu regularitate, iar la 
mină cărucioarele sînt progra
mate în contratimp, anume parcă 
să încurce. Drept urmare ele 
„se plimbă" goale, iar munci
torii fac drumul pe jos.

In ce priveșe asigurarea locu
rilor de muncă cu materiale 
necesare, Ilie Chiron, șef de bri
gadă la sectorul VIII, Vasile 
Chcțac, de la sectorul V, Viorel 
Oprincscu, șef grupă sect. IV și 
alții au vorbit despre aspecte 
și greutăți, a căror remediere 
se impune cu necesitate. Pe bu
nă dreptate s-a afirmat că la 
programul de lucru de 6 ore, 
dacă nu se intră chiar din pri
mul minut în viteza și ritmul 
cuvenit, șansa de a se atinge 
indicele planificat, devine ex
trem de nesigură. Iar pentru ca 
această „intrare" să se poată 
face cu promptitudine, e ne
cesar ca muncitorul, în primul 
rînd, sâ sosească la timp, iar 
în al doilea rînd, să aibă la în-

mi-a spus așa, In
tr-o doară : „Apâi, să-l cu
noașteți pe Cristian Pompeiu, 
ăla om, frate, păi nu-i ce zic, 
cind lucră cu ‘.7ei coaste rup
te și cu degete fracturate ?...“ 

...Vorbe, care mi s-au pă
rut atunci, în aburii serii 
care cobora, purtătoarele u- 
nui nimb mitic, fabulos...

Am aflat apoi, că de 11 
ani c la Lupeni, la mină, că 
mai înainte a săpat tunelul 
de peste trei kilometri de la 
Salva — Vișeu, un altul 
peste cine» kilometri la Bi- 
caz...

L-am căutat la mină, știam 
că trebuie să iese din schim
bul unu. Voiam să-l cunosc 
neapărat, să-l întreb cind pot 
să-i văd frontalul, ortacii. 
Dar. ghinion.’, intrase de vreo 
oră în schimbul al doilea: 
„/la, el intră totdeauna cu 
schimbu' care meie mai 
slab..." m-a lămurit cineva 
la indemină „...pină nu-l a- 
duce iar la pas normal nu 
se lasă, el — vede imediat 
din care pricină nu meie..."

Caut pe Ion Bețeanu, șeful 
de schimb, unu care trebuie 
sa fii ieșit... Dar „motohanul 
de miner care poate să beie 
zdravăn, da’ poate să și lucre 
fain." cum îl caracteriza unul, 
nu-i de găsit și pace! Țineam 
să-mi furnizeze amănunte in 
chestia cu bătrinii pe care 
Pompeiu i-a luat în brigadă, 
unii au început să-și bată 
gura că, de ce face asta, că 
virstnicii mai pot da cit ei? 
Dar el le-a tăiat-o : „Ei au 
tras înapoi ceva... Om lucra 
un chic mai mult. noi. cei in 
putere..."

fntilnesc la baie pe Ion 
Buduliceanu, ajutorul de mi
ner. Știam că lucrează în bri
gada lui Cristian Pompeiu. 
și-l chestionez de aceea în 
privința șefului... : Ai-a. e 
prima' care se dezbracă, ne 
împarte pe front, „uite. zice, 
de-aici și pin-aicia... la ni- 
mini nu cer să facă mai mult

declt Jn ru...*, fieșcare știm 
treaba cind gata-i șulu' 
numa' rine șl: „no, ia să văd 
care ce-ați făcut..." El ia lio- 
taru cel mai marc... Ei. i-a 
luat tntr-un fel frica briga
da, adică cine nu lucră... A 
avut careva un necaz, o ne
voie, l-a ajutat .. Nu-njură 
ca alții șefi...

îmi mai spune multe, prin
tre ele că „luptă pentru ciș- 
tigu’ oamenilor..." O dată a 
ajuns pină la director. Cică 
nu se plătise brigăzii 30 dc 
metri din realizarea lunară. 
„No, gata, îs deja sătul cu 
socoteala asta..." Directorul : 
..Măi. Cristian, da' tu ai ciș- 
tigat .destui bani!..." „Da. da' 
oamenii mă-ntreabă, șefule, 
da’ celalt lucru ce s-a făcut 
cu el ? No, atunci le spui ?" 
Că văd, tot pe ăla se dă care 
trage... Măi, las-o și tu..." 
„Da' nu poci, doar cu ei mun
cesc... No, măcar să fi știut 
dac’ aveați ceva nevoie pen
tru alții..."

Maistrul miner losij Erșeni 
lucrează de 23 de ani la mi
nă, aici, e din Joseni — Co- 
vasna, a suit toate treptele, 
pe rînd, de la vagonetar... 
Și — cunoaște pe Cristian 
Pompeiu: „Nu-i obosit nici
odată, chiar după două șu
turi, oi, oi, oi, ce să mai spun, 
nu găsesc cuvînt... De cinstit 
îi om cinstit... S-a băgat un- 
de-i mai greu, nu s-a uitat 
că-i cald, că-i fără aer, el 
— că dacă omu’ vrea e in 
fruntea frunților... Ar fi ne
voie de mai mulți ca el... 
îmi povestește intimplarea cu 
surparea de la frontal, s-a 
petrecut intr-un schimb pa
tru, s-a format deasupra un 
gol mare... „Ce-i acia?" i-a re
pezit Pompeiu. cind 'a sosit 
la fața locului. „Păi, a că
zut...". „Ei, și ?...“. .1 peri
col.'...", „Las' ce asta-i 
mic... Dați numa' lemn 
coaci!...“ Cu singe rece, 
intrat sub bolta amenință
toare, a urcat pe grinzile in 
consolă, mai curgea de sus, 
se mai zdruncina, dar 
nici că-i păsa, stă-n drumul <

Preocuparea lotului Petroșani, 
din cadrul Direcției județene dc 
drumuri și poduri, pentru asi
gurarea unei circulații optime 
pe drumurile municipiului, este 
ilustrată și de lucrările execu
tate în perioada care a trecut 
de la începutul anului 1972. 
Astfel, pe drumul județean Vul
can — Dealul Babii s-au trans
portat 500 tone de material 
pentru întreținere și antidera
pant. iar pe drumul Petroșani 
— Cabana Rusu. peste 400 dc 
tone, care asigură efectuarea 
transportului auto in depline 
condiții dc circulație. La înce
putul irimestrului II, lotul Pe
troșani va începe executarea 
uneia din cele mai importante 
lucrări — modernizarea drumu
lui Lonea — C'mpa pe o dis
tanță de 2,3 km.

Asfaltarea acestei artere, cu 
o frecvență mare de circula
ție, va oferi în scurt timp un 
traseu modern pentru toți po
sesorii de turisme care doresc 
să viziteze această parte a 
municipiului.

Traian MORAR

(Continuare in pag. a 3-a)

Asigurarea păcii și securi
tății în Europa, consolidarea 
destinderii și înțelegerii intre 
națiunile acestui continent re
prezintă condiții indispensa
bile creării cadrului necesar 
activității pașnice a poporu
lui român, înaintării sale pe 
calea progresului și civiliza
ției. Tocmai de aceea, reali
zarea securității europene 
constituie unul din coman
damentele esențiale ale poli
ticii externe a guvernului 
Republicii Socialiste Româ
nia. In liotărirea din I febru
arie a.c. a Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Con
siliului de Stat și Consiliului 
de Miniștri se arată că „una 
din sarcinile de bază ale poli
ticii externe a Partidului Co
munist Român și a Republicii 
Socialiste România este de a 
acționa în modul cel mai con
secvent pentru instaurarea 
în viața continentului nostru 
a unor noi relații bazate pe

Contribuția 
României

I

Inadecvarea scopului activității
culturale cu mijloacele utilizate

Dem. D. 1ONAȘCU

■

Este deosebit de util ca, du
pă anumite perioade de timp, 
mai mari sau mai scurte, să 
aruncăm o privire critică, im
parțială, asupra activității noas
tre. Un atare procedeu ar fi 
nimerit s{i se înrădăcineze mai 
ales la cluburile sindicatelor din 
Valea Jiului dar, cu condiția 
ea această rctrospecțic să fie 
făcută cu luciditate și în chip 
absolut obiectiv, adică nepăr
tinitoare. Cum însă asemenea 
lucruri nu se întîmplă, să pre
luăm noi această sarcină. Și să 
începem cu clubul din Petrila.

De ce chiar cu cel din Pc- 
trila ? Pentru un singur motiv, 
foarte temeinic : aici, in urmă 
cu ::—1 luni, principala activi
tate era... cea formală. Se fă
ceau tot felul dc planuri și 
proiecte, care de care mai fru
moase: dar ele rămîneau în 
stare potențială, sau erau în- 
dosariate alături de celelalte 
planuri de muncă lunare. Era 
descurajantă o comparație cu 
ce a fost acest club in urmă 
cu cițiva ani...

Activitatea clubului 
trila, a luat acum o __
tură neașteptat de interesantă. 
Și această constatare își are ră
dăcinile nu numai în discuția 
purtată cu directorul clubului, 
tovarășul Ștefan Nagy. Enume
rarea formațiilor și cercurilor 
polarizate de club, dacă nu este

ri m Pc- 
întorsă-

Berciu, în repertoriu a intrat 
comedia „4—0 pentru noi“ (Bă
ieții veseli) de H. Nicolalde. 
Pericolul superficialității și al 
montării arbitrare, a fost înlă
turat prin atragerea lui Geo 
Bucur și la acest club (acest en
tuziast al teatrului a resuscitat 
și formația de teatru a clubu

arlă 
gie.

plastică, de 
Acesta pare

La clubul sindicatelor din Petrila

pilduitoare pentru ceea ce tre
buie să fie acum mișcarea cul- 
tural-urtistică de masă, ccl pu
țin, c o orientare pozitivă spre 
acest deziderat. S-a constituit 
un cor mediu mixt care at- pu
tea avea o evoluție fericită; 
brigada artistică de agitație are 
un program nou. Meri
tuos este faptul că s-a perse
verat și în domeniul teatrului 
de amatori. După ce s a mon
tat piesa , Hipnoza" dc Ștefan

lui c'in Lonea, lucrează de mai 
mulți anj Și cu cea a Casei dc 
cultură din Petroșani). Pentru 
ca ceața anonimatului să nu 
cadă prematur asupra acestui 
spectacol — adevărata cauză a 
destrămării formațiilor de tea
tru amatoristie — s-au făcui de
plasări la Lonea, Cimpa, Petro
șani care, se pare (n-am revăzut 
spectacolul), s-a bucurat de u- 
precierea publicului. Pe lîngâ 
club mai gravitează și < îteva 
cercuri: de croitorie, muzică,

speolo- 
. a fi

mîndria clubului, ineditul lui 
nu poate fi contestat. Se mai 
vorbește și de o iminentă în
ființare a unui cineclub.

Așadar latura artistic-amato- 
ristică c destul de bine repre
zentată. Dar activitatea cultu
rală propriu-zisă, cea care ar 
trebui să fie preocuparea prin
cipală a tuturor instituțiilor 
culturale de masă ? .Avem un 
club al tineretului — ne-a spus 
dintr-o suflare directorul Ștefan 
Nagy — dar (iată și inevita
bilul „dar") nu se prea fac 
activități, deși noi l-am ame
najat și-l punem la dispoziția 
tineretului". Mai înlii am răs
foit un registru cu evidența 
activităților. In lunu ianuarie 
tot ce a fost prevăzut la a- 
cest club poartă specificația

T. SPĂTĂRII

(Continuare tn pag. a 3 a)
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respectul independenței și su
veranității naționale, care să 
excludă folosirea forței sau 
amenințarea cu forța și să o- 
fere tuturor statelor garanția 
deplină că vor fi ferite de 
orice act de agresiune, că se 
vor putea dezvolta în mod 
liber, potrivit propriei voin
țe și vor putea colabora ne
îngrădit intr-un climat de în
țelegere și deplină egalitate".

..Declarația privind pacea, 
securitatea și colaborarea în 
Europa" adoptată la Consfă
tuirea din ianuarie a.c. de la 
Praga, document de majoră 
însemnătate internațională 
reprezintă o treaptă calita
tiv superioară a procesului 
de elaborare și cristalizare a 
ideii de securitate europea
nă ; prin acest document, 
pornindu-se de la principiile 
formulate în Declarația de la 
București din iulie 196G și in 
alte documente adoptate pe 
parcurs de statele socialiste 
europene, privind înfăptuirea 
securității pe continentul nos
tru a căpătat un contur mai 
precis Aprecierile țărilor so
cialiste în ce privește posi
bilitatea și necesitatea convo
cării cit mai grabnice a Con
ferinței pentru securitate și 
cooperare sini confirmate de 
consensul tot mai larg ce se 
manifestă în această privin
ță in viața politică europea
nă și internațională.

Dumitru MIHAIL

(Continuare in pag. a 4-a)
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MONOGRAFIA VĂII
Redactată în 1933 de

De aci încolo întâlnim tot 
mai multe documente prin care 
regii următori ai Ungarie; con
firmă donațiile familiei Cândea 
și dreptul de posesiune asupra 
moșiilor, care îi aparțin ab an- 
îiquo (din vechime).

In 1444 regele Vladislav cin
stește pe Cândea-Kenderes de 
la Sălașul de sus, cu moșia de 
la Crivadia, în apropiere de 
Valea Jiului, pentru eroismul 
său dovedit în luptele dc la 
Belgrad și de la Porțile de Fier.

Regele Ladislau întregește a- 
ccastă donație în 1457 cu satele 
Mcrișor, Bar, Mâlăiești și cu 
toate apartenențele lor (din Va 
Ica Jiului) spre folosință liberă 
și independent.

Intre urmașii acestor proprie
tari se naște pricină și proces, 
care se termină abia în 148.’. 
eînd din ordinul regelui Matia 
sc dă Întreaga proprietate lui 
Dionisie. fiul lui Kenderes _un- 
tiquis liberatibus conservandis"

In 1453 regele Ladislau dăru
iește comunele Rîușor și Scrd 
nobililor români Mihai. Ion Ș> 
Basarab în aceleași condițiuni.

in care regii de mai înainte ai 
Ungariei au obicinuit să done
ze posesiuni și sate în distric
tele Valachilor.

In ce privește versantul mun
ților spic Muntenia, Parângul,

/Z/Z/Z//ZZ///ZZ/////ZZ///////////////Z///Z////////Z////////Z////////////////////////Z///Z///////////J4ZZ/Z/,VZ/////////////////////////////////Z//Z//////////Z/Z/////Z///////Z////^

I $I>a r.iri.% s-n deschis de curind, o expoziție 
»are se încadrează In rnmpanin împotriva po
luării mediului înconjurător, cu core prilej nu 
fost pn zentate cîtevn dintre ultimele automo
bile ale Constructorilor francezi, care au avut 
In vedere .iccnstîi problemă dc important fi mn- 
joră.

In foto : Automobilul electronic, conslmiț dc_ 
soții J.irret; dc remarcat este faptul că Acest 
automobil, care seamănă cu o tricicletă, nu arc 
nici pedale și mei volan, cj numai un comit- 
t iior electronic și capacitatea acestuia dc a se 
putea adapta la price sursă de energie elec
trică, suprimînd astfel orice ngont de poluare. 
Se crede că acesta < sie vehiculul urban al vi
itorului

7Tmișoara — veche așezare 
urbană de pe Bega, orașul 
imrcurilor și grădinilor. Mat 
puțin cunoscute — ori cunos
cute, dar nu prea exact — 
sini citeva amănunte, acum de 
ordinul curiozității, dar care 
plasează Timișoara in rindul 
marilor orașe europene.

In fața muzeului .Banalu
lui" trecătorului i se oprește 
prici rea, mai ales la căderea 
nopții, asupra unor lampada
re anacronice acum, dar care 
emană evocări istorice. Pe cele 
patru fațete, o inscripție in 
i'iteva limbi de circulație : „12 
noiembrie I8S-J — primul o- 
raș din Europa, fn care s-a 
introdus iluminatul electric pe 
străzi". De această dată me-
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în România

morabilă este legată întreaga 
dezvoltare ulterioară i Timi
șoarei. important centru eco
nomic și cultural al țării noas
tre. Memento...

...In 1884, cu concursul so
cietății ’engleze .International 
electric Company Limited’' s-a 
construit uzina electrică din 
Timișoara Era prima din Eu
ropa are furniza curent e- 
lectric pentru iluminat și ne
cesități de transport. Ea a fost 
înzestrată cu mașini și utilaje 
electrice prezente in 1883 la 
marea expoziție de Ia Viena. 
Era perioada de pionierat a 
curentului electric, a cărui ne
cesitate și întrebuințare s-a 
ea'tins necontenit.

Timișoara a fost primul o-

raș din România și al cinci
lea din lume care a folosit 
tramvaiele. (New York 1852, 
primul oraș din lume; Paris 
- 1854, primul oraș din Eu
ropă). I a 8 iulie 1889 a fost 
inaugurată prima linie de 
tramvai cu cai, in lungime de 
ii km. Trecerea la tramvaiul 
electric s-a realizat la 27 iu
lie 1899. In acel an, lungimea 
liniei ajunsese ' " ’
început an fost 
goane trase de 
tima etapă —
lele timpului păstrează și per
sonalul de atunci: 17 sala- 
riați, un controlor, 6 încasa
tori, 7 vizitii, 3 păzitori de 
linii.

la 8 km. La 
doar cinei va- 
cai iar in ul- 
21. Documen-

Lucrările de amenajare a li
niilor pentru tramvaiele elec
trice au fost terminate doar 
eu 5 luni înaintea secolului 
nostru. Existau 7 linii eu o 
lungime de 13 km, cea prin
cipală fiind Gora de nord — 
Fabrica (5 15.9 metri}. Crește
rea rapidă a populației și ex
tinderea orașului a impus ne
cesitatea dezvoltării transpor
tului in comun, astfel că in 
1943 lungimea totală a lini
ilor era de 37,5 km, din care 
12,9 — linie dublă.

A urmat o nouă e.tapă. In 
anul 1938 se întocmea proiec
tul pentru amenajarea unei 
linii de troleibuze. Acestea au 
apărut in 1941 pe o distanță

de 3 496 metri, in 1942 pu- 
mțidu-se in circulație-3 tro
leibuze.

Statistica arată că in anul 
1968 in Timișoara se aflau 
173 tramvaie, 42 troleibuze; 
peste 104 milioane călători au 
făcut apel la serviciile tram
vaielor, 16,6 milioane la tro
leibuze, 9.2 milioane la au
tobuze. O comparație peste 
timp: in 1968 existau 50,2 km 
linii de tramvai și 27.3 km 
linii de, troleibuz.

In orașul de pe Bega, păs
trător al unei astfel de tradi
ții, nopțile sint iluminate fe
eric, tramvaiele și troleibuzele 
aleargă 
marilor 
tenește, 
treburi.

neostenite, zumzetul 
întreprinderi nu eon- 
oamenii iși văd de 
beneficiind de virtu

țile curentului electric, 
mai amintesc debutul 
noiembrie 1884 ?

Ciți iși 
lui, /?

Ts.

Zicale
interpretate
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JIULUI (XV)
dr. Sebastian Stanca
râtoare. finețe și pășuni sînt 
indicate sub jiumele Pterele, 
Malee. Rathond, Marilovar și 
Nyakmezo, precum și locurile 
lor de pe lîngă cele două Jîurj 
eu pădurile și pășunile lor și cu

ȚARA JIULUI (II)
Osbea. Boul și Vârbilăul, accs 
te regiuni aparțineau in aceas
tă vreme mănăstirii Tismana. 
dăruite acesteia de Radu cel 
Frumos in 1465, cu obligația cu 
locuitorii care vor paște vitele 
în acest ținut să plătească mo
nahilor de la mănăstire ..ceea 
ce este după obiceiul românesc".

O indicație și mai precisă a 
regiunilor din Valea Jiului ne 
oferă documentul regelui Vla
dislav, din 18 ian. 1493, prin 
care înoește diploma de dona
ție pe seama lui Mihai] Ken
deffy și a urmașilor săi. asu
pra unor moșii din Valea Jiu
lui pe care această familie le 
avea ~ab antiquo*. Moșiile t- 
cestea compuse din terenuri a-

dreptul de pescuit.
Actul regal de mai sus a fost 

transpus spre executare lui 
Losonczy Laszlo -kir. tarnomes- 
•er* și lui Belteki Dragfy Ber- 
talan, voevod al Ardealului, a- 
mindoi domiciling în Cluj. A- 
ceștia, la rîndul lor. dau ordin 
capitlului romano-catolic din 
Alba-Iulia, în 21 august 1493, 
să execute porunca regală la 
fața locului. Capitlul trimite pe 
Nicolae de Mățești ..homo re- 
gius" și pe alt Nicolae. capela
nul protopopului Martin din 
Alba Iulîa și aceștia fac în 14

dec. 1493, predarea oficială lui 
Kendeffy Mihail.

Cu această soluție n-au fost 
mulțumiți ceilalți nobili, Ro
man de Peșleana, Pui Nagdra. 
Dumitru Copaz, Dan și Kende, 
carp erau vecini cu familia ken
deffy. Au pornit proces și aces
ta a fost aplanat în 16 aprilie 
1501 prin învoiala reciprocă, în 
fața contelui Petru de Sîngeorgiu, 
jude regesc, a voevodului ar
delean Ladislau de Băiești și a 
capelanului Mihail. reprezen
tantul capitlului din Alba-Iulia. 
Procesul verbal e iscălit de bo
ierii Nandra de Pui. Stâncii) 
de Mățești, Dan și Mihail, De
metrius Kopaz de Vad, Cândea 
de ” ‘ ..........  “
la Peșteana. Hotarele moșiilor 
lui Kendeffy se stabilesc în Va
lea Jiului spre sud ..Maryso- 
warpalaka". spre apus „Ka- 
prysowarpalaka", spre răsărit 
muntele Vulcan și spre nord 
Jiul.

Organizație !
Pe lista organizațiilor bene

vole înregistrate oficial în R.F. 
a Germaniei s-a adăugat recent 
și .Asociația leneșilor'. Potri
vit statutului său, organizația 

;nu primește dccît leneșii .con
vinși și încăpățînați".

Shakespeare
și șeriful

4

* ■* ' w

si. T <1

Undue și Mihai) Roman de

In S.U.A. continuă moderni
zarea clasicilor. Profesorul Stan
ley Hamilton din Texas a făcut 
din .Comedia erorilor" a iui 
Shakespeare un adevărat wes
tern. Acțiunea a fost transfera
tă în California, majoritatea 
personajelor au devenit mexi
cani, iar principele Efesului — 
un șerif american. «Cred, afir
mă Hamilton, că aici a vrut 
să ajungă și Shakespeare". Mă 
rog, părerea lui...

*

Pentru a-i descuraja pe eventualii hoți de mașini, un 
american inventiv a lipit pe parbrizul automobilului său ur
mătorul bilet : „înainte de a fura această mașină, gîndiți-vă 
bine dacă aveți atiția bani incit s-o și reparați !' Și, totuși, 
mașina a fost furată. Hoțul a lăsat la rindul lui un bilet de 
răspuns la acela al insuficient de ingeniosului proprietar: 
„Dacă reparațiile mă vor 
la de plată".

costa prea mult, vă voi trimite no-

RECORDURI...

50 000 FRANCI PENTRU..

Doamna Beverly Nina O’Mal
ley Avery din Los Angeles 
(S.U.A.) s-a căsătorit pînă în 
prezent de 14 ori.

★

Paul Bcslcy, din Cambridge 
(S.U.A.) deține recordul mâncă
torilor de ceapă marinată. Ul
timul său record : cinci duzini 
de ceapă în 15’12".

★
Dorothy Pcrring dm Plymouth 

(Anglia) deține încă din 1935 
titlul de ..Miss Exeter". Ce-i 
drept insă de la acea dată, in 
regiune nu s-au mai organizat 
concursuri de frumusețe.

I
1

sc-ntilncște.

I

.Face din alb. negru.

Razele care vindecă

Lui fii in a „Soarelui*"
La Institutul Unional de Cercetări Științifice din Ural 

fost realizată o sursă unică dc lumină. Este vorba de o 
lampă cu xenon care seamănă cu un reflector. Capacitatea 
primei lămpi de acest fel este de 20 k\V iar a ultimei de
numită „Soare" de 50 kW. In prezent se preconizează reali
zarea unei lămpi de 200-300 kW Un „Soare" <le acest fel, 
va putea ilumina un orășel.

Eficuei lalea 
radarului

Cea mai modernă instalație 
de radar din Europa este am
plasată pe aeroportul din Bre
men.

Instalația controlează un spa
țiu aerian pe o rază de 280 
km și poate repera toate avi
oanele pînă Ia altitudinea de 
22 km. fiind înzestrată cu pa
tru emițătoare cu o capacitate 
maximă de impuls de un mili
on de wați și cinci dispozitive 
de recepție.

La fabrica de becuri electri
ce din Riga s-a realizat un bec 
interesant care radiază raze 
ultraviolete. Aceste raze sint ac
tive și pot omorî bacteriile. Fo
losirea lor pentru tratarea cu 
raze a animalelor tinere, contri
buie după părerea specialiști
lor la o mai bună cunoaștere 
a animalelor și reduce procen
tul de pierderi a animalelor 
tinere.

REBUS • REBUS • REBUS
ORIZONTAL: 1) Solo...; 2) „cu tremolo în 

voce; 3) Ziceri cu cintec... — ...in vivace !; -1) 
Cintă in deschidere... — ...de la coadă CODA !...
— ...începutul cinteculuj; 5) Verbul vocii... — 
inapte — Dus cu cobza; 6) Execută sariațiuni 
în sol...; 7) „la timpan !... — variațiunj pe a- 
ceeași temă; 8) Din idilă !... — ...ceva din me
lodie!; 9) Inul care nu cintă fără inimă: 10) 
Cu lipsuri la cintare (pl.) — Are cintece.., al
bastre: 11) In genul arici- — ...venit cu cin
ice 1

VERTICAL: 1) Falsă — La bemol in- 2) 
_sol inajor— (pl.) — ...aproape afon 1; 3) Operă 
muzicală — La minor; 4) Execută FUGA — 
Din liric — Date la onor !; 5) De la Do in jos...
— După terminarea concertului; G) Melomană... 
incurabilă — Cintece cu., eroi: 7) Tiradă in 
trei sunete... — —in minor ! — Marcă au(o; 
8) Prinsă după... ureche — Porneau ciulind la 
luptă: 9) Din rapsodie... — „execută FUGA — 
Solo — Ceas: 10) Folcloriști... — —in folclor-
— „cintă la vioară; 11) In cintece 
trompetă — însușit cu cintec.

ORIZONTAL: 1) Cerință a mersului înainte; 
2) înaintare — ...prin agățare: 3) Nu <Iă îna
inte — Înainte, de capul ei; 4) înainte ! — 
Născocire, dinainte ! — Palid înainte; 5) In 
lift !„ — ...înainte, aproape-n față !; 6) Înainte 1; 
7) I se potrivește: „La plăcinte înainte!": 8) 
Sint înainte dc sfadă (mase.) — înainte pe 
flancuri !; 9) Tot înainte (pop.)... — ...pe dea
supra: 10) Drept, înainte și nu prea... — Vede 
ceva mai înainte.

VERTICAL: 1) Mereu pe drum înainte (chiar 
și-napoi); 2) înaintează cu moto — Ia lină 
înainte și-napoi; 3) Merge înainte... — ...una 
lingă alta; 4) .... La atac! — Trimis înainte...; 
5) ... Tot înainte (fem.): 6) Venit înainte — 
După una, toate înainte (sing.); 7) E țesută 
dinainte^ — —nu artificială: 8) A sta îna
intea, înaintării — Înainte... agale !; 9) înaintea 
asei — X sta înainte; 10) Și-nainte, ca și-acum...

,c tot sus.
Vasilc MOLODEȚ
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iți, sint și eu cinevași- 
lea. Adică, un fel de 
șef. Șef de echipă, șef 

de secție — cam așa cei a. Ce-i 
drept, aș merita un rang mai 
mare dar, vedeți dv., chestia 
asta nu depinde numai de mine. 
La urma urmei, sint mulțumil și 
numai cu atit. Ani un colectiv 
pe care îl fin bine in mină, 
oamenii sint ascultători, nu e 
vreunul care să iasă din cuoin- 
tul meu. De-aia, seara, acasă 
pot urmări liniștit o emisiune 
la televizor sau mă pul destin
de citind una din cărțile pre
ferate. Poftim, chiar acuș am 
deschis televizorul, că se tran
smite'un program de varietăți. 
Mă cam enervează insă faptul 
că deobicei, in primele ore, pro
gramul televiziunii e prea în
cărcat cu fel de fel de subiecte. 
Am reflectat foarte adine asupra 
problemei și, pentru început, 
roi face o propunere concre
tă : telejurnalul de seară să fie 
transmis dimineața.

Dar uite că încep varietățile. 
Bravo.' Îmi place și astă scară 
cum interpretează Toma Cara- 
giu, Dem Rădulescu, Ion Luci
an, Nicu Constantin. In schimb, 
rind îl văd pe Horia Căciulescu 
îmi astup urechile, că e rău 
de gură actorul ăsta de parcă 
seamănă leit cu directorul nos
tru. îndată insă ce apare pe 
mu ul ecran Cusmn Brașoveanu, 
pe care il simpatizez cel mai 
mult. îmi destup iar urechile. 
Măi, ce talentat băiat Brașovea
nu ăsta.' Are el felul lui de a

<P
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Un avion al companiei East Afican Airways care deco
lase din Nairobi a trebuit să facă o escală neprevăzută 
la Aden din cauza unei defecțiuni la sistemul electric al 
motorului.

Ce se întâmplase ? La Nairobi se urcase la bordul 
avionului un șoarece care s-a încurcat în păienjenișul de 
fire electrice ; speriat de eforturile personalului de a detecta 
defecțiunea, șoarecele încurca tot mai mult firele. Pentru 
a stabili acest fapt, la Aden, avionul a trebuit să fie supus 
unei revizii tehnice al cărei cost (la care ar trebui adăugat 
și timpul de staționare) s-a ridicat la suma de 50 000 franci.

Arta explozivă
Organizatorii expozițiilor de 

pictură din Italia au decis să 
boicoteze tablourile lui Carlo 
Alfieri, artist din localitatea 

^Geranzano. De ce oare o atît de 
drastică măsură ? Explicația 
furnizată de personajele com
petente este destul de convin- 

.găloare, chiar și pentru cci mai 
înfocați admiratori de pictură. 
In scopul obținerii unei nuan
țe originale de gri, Alfieri a a- 
dăugat vopselei obișnuite... praf 
de pușcă. La un vernisaj, unul 
dintre vizitatori s-a apropiat 
de tablourile expuse de pictorul 
inovator cu țigara aprinsă 
drept care, nu a întârziat să se 
producă o explozie, care a pro
vocat și un i need iu. Așa că 
organizatorii s-au învățat min
te și nu mai acceptă să expu
nă o artă atil de explozivă.

REPUBLICA ARABA 
EGIPT

In partea de vest a 
deșertului, in oazele din 
Valea Nouă, trăiesc mai 
mulți locuitori care au 
depășit vîrsta dc 100 de 
ani. Ei declară că au 
dus o viață moderată 
in inincare și băutură 
și mulți dintre ei nu fu
mează. Ei atribuie lon
gevitatea faptului că 
și-au controlat emoțiile, 
atit la bucurii cit și la 
supărări, cu alte cuvin
te au fost cumpătați in 
(oa(c împrejurările vie
ții.

In foto : Nassan — 
in virstă dc 130 de ani.

L-am întrecut pe baronul Munchausen!
monologa și-și presară glumele 
< u otita sare și piper că nu poți 
să nu rizi cu lacrimi. Despre 
ce vorbește acum ? Aha, se ia 
de un șef oarecare și ți-l face, 
drăguță doamne, cu ou și cu 
oțet. Măi, cum le mai spune! 
Bravo Cosmiță băiete/ Dar ia 
stai '. De ce se leagă tocmai 
de un șef de echipă 2 Ce are cu 
el ? De ce nu-l lasă pe bietul 
om să-și mănince în tihnă bu
cățica de pită ? Asta nu-mi 
convine deloc, poți să te nu
mești mălăluță de o mie de ori 
Cosma Brașoveanu.' Să nu-mi 
umbli cu brașoave.' Puteai să-l 
prinzi iar in colimator, ca altă 
dală, pe un director, pe un mi
nistru — mă rog. dar nu pe 
unu. săracu, care trage din

‘ greu la munca de jos.
Și fiindcă mii

se
chiar și in c 
sus, n-am putut să stau pasiv : 
am închis televizorul. Pentru 
deconectare m-am dus să scot 
din raftul bibliotecii o carte 
serioasă: ,Tartarin din Taras- 
con“ sau . „Aventurile baronu
lui Miinchausen". O iau pe a- 
ceasta din urmă și încep să ci
tesc nemaipomenitele intimplări 
ale baronului. Nu parcurg eu 
insă nici citeva file eînd. în
tins cum stăteam în pat. numai 
ce aud o voce misterioasă :

— Lasă omule cartea și hai să 
ne luăm la întrecere.'

A/u uit cu 
și-n dreapta, 
fost o halucinație ? Totuși, 
inima cil un purice, prind 
bolborosesc:

— Ești careva pe aici 2
— Vai, drăguțule — răsună 

din nou glasul — iți sint de a- 
lita vreme prieten și nu mă

spaimă in stingă 
Nimeni.' Să

FOILETON

li 
CU 
sâ

:;ue îmi place să 
respecte pri ncipialitatea

cazuri ca ăl de mai

mai cunoști ? Mi-s baronul 
Miinchausen, metanorjozat a- 
cuni in om invizibil.

— Nu glumești ? am întrebat 
eu clănțănind din dinți.

— Să fim serioși ! Mă știi 
pe mine că mă țin de șotii ?

— Și ce dorești, baroane ?
— Iaca, să ne luăm la între

cere pe un subiect care ne pla
ce grozav amindurora: care 
din noi doi o să spună cele mai 
gogonate minciuni. De acord ?

— Păi, cum începem ?

de acest joc <are, fără doar și 
poale, mă va distra și-mi storc 
creierii să dibuiesc o întrebare 
de încuietoare. Aha, e clar. Să 
'■ud cum s-o descurca baronul ' 
Stăpin pe mine, întreb :

— Ce-fi place mai mult din 
toate lucrurile de pe lume 2

— Adevărul și numai adevă
rul ! răspunde Miinchausen fă
ră să ezite.

— Mincinosule ! ii zic eu 
rizind.

— Nu mă privește părerea 
ta despre mine — mă apostro
fează baronul — eu ți-am răs
puns la întrebare, acum pregă- 
tește-te tu.' Gala 2 Binee ! Este, 
că ai închis televizorul pent ru
l’d in șeful ăla despre care vor
bea Cosma Brașoveanu te-ai 
recunoscut parcă pe tine în
suți 2 Mai precis, fie, întocmai 
ca ăluia, nu-ți pasă de părerile 
unora din echipă, ești mirt ini
lor cu cei care nu crienesc in 
fața ta, le faci zile fripte al
tora. urmărești numai și numai 
chiverniseala.

— Născociri, baroane, nu ți
ne N-ai nici un argument '

— Mă rog. dar tacă-ți gura 
i adus 
in. lo
de la 

ne- 
care, 

ibonat

— Fiindcă pe mine mă cu- aia și ascultă.' Cine fi-a
noști bine și știi cam ce răs- pentru revelion un curcai
punsuri ai putea primi, n-o n"scu pe care l-ai tăiai <
să-ți da u voie să-mi pui deeit primă, după cit ști u pe
o inii’•elmrt '. urmind apoi să le drept, sau Dămigenaru
interpelez eu pe mătăluță* ca merită, nu merită. al
să-mi Jac c> idee la i-it le ajută totdeauna la primă 7
capul. Hai. pune-mi întrebarea! — Dămigenaru. r. unos<

Mă simt captivat dinlr-odată să de dala asta, iți spu n

merilal-o cinstit, are o ino
vație...

— Fugi cu ursu' șefule c'e 
inovație 2 Că el, cu și alde 
Turțeseu, Ciubucescu și Lingu
șită — și ăștia din echipa ta — 
cică pleacă... „in interes ele 
serviciu- eincl se duc în ’impui 
programului ca să-și rezolve 
lor sau fie probleme pur per
sonale ?

— Minciuni, baroane, fiindcă, 
fiindcă..

— Ce-mi dai mie cu fiindcă 
ăsta ? Văd că ești incăpăli- 
nat al naibii, nu vrei să re
cunoști nimic. M-am săturat, 
iți pun o ultimă întrebare : es
te <ă ești cel mai cinstit, cel 
mai corect, cel mai principial 
om din ciți au existat vreoda
tă ?

— Desigur, baroane, chiur 
așa, vino să te pup. scumpul 
meu 1

Dar celebrul baron n-a venit 
să-l pup. Mi-a aruncat-o in 
nas:

— Am văzul mulți mincinoși 
in universul pe care l-am colin
dat călare pe ghiuleaua m-a, 
dar unul ca tine, nu ! Mă in- 
treci și pe mine. Ai eiștigat. 
Mă dau bătut !

Și nu i-ain mai au;u glasul. 
.-Im rămas înmărmurii, infre- 
bindu-mă : Chiar, să-l fi între
cut cu pe nemaipomenitul de 
Miinehauscu ? O fi, dacă zice 
el...

Nicolac POP



DUMINICA 15 FF.nRVARIF FB7S

Pentru 
cetățenii 

Lupeniului
Preocuparea susținută 0 Con

ciliului popular ai orașului Lu
peni pentru dezvoltarea urba
nistică și înfrumusețarea ora- 
ȘU1U) țc reflectă Și în ob;octi- 
vclc stabilite spr< reali:-.ire in 
cursul anului 1972. Astfel, din 
bugetul comitetului executiv 
sini prevăzute lucrări de mo- 
dernizarc a străzilor Avram 
lanvu. M. Sadoveanu, Paringti- 
lui, Pompierilor, Liliacului, as
faltarea trotuarelor din str. 23 
August șl Calea Vulcanului. Pa
rale) cu aceste lucrări sc vor 
construi noi treceri de pietoni 
ți M- vor Hionia indicatoare de 
circulație luminoase.

O atenție sporită va fi acor- 
<k>iă lucrărilor de extindere și 
amenajări de spații verzi, asi
gurării materialului dendrolo- 
fii. a florilor și semințelor dc 
iarbă pentru plantările și în- 
•ămînțările cc se vor efectua în 
această primăvară. Tot pentru 
înfrumusețarea Ș’ modernizarea 
l«xalității se va extinde ilu- 
Kn-natu] public cu lumină fluo
rescentă.

Adunări generale ale oamenilor muncii
(Urmare dâ> pag 1)

âcjnînă toi ce se cere pentru 
f putea lucra fără întrerupere 
•îste de neeonceput ca acesta 
•i‘ fie silit să alerge de colo-co- 
lo, după un material sau altul, 
Fă trebuiască să se ocupe dc 
un șir «ie probleme mărunte, ce 
nu sini ale lui, în detrimentul .- 
celeia, de a ataca din plin frontul 
de lucru și a trimite cărbune 
tpre ziuă.

Transportul defectuos, apro
vizionarea cu material și utilaj 
necesar, dc asemenea defectuoa
să, nu constituie sub nici o for
mă premise în virtutea cărora, 
să se poală lucia cu maximă 
eficiență. E vorba aici de două 
cauze principale. holăritoare 
pentru soarta producției. .Asupra 
tor trebuie îndreptat întregul 
tii. pentru că numai în măsura 
in care ce vor fi rezolvate cu 
succes, rezultatele vor deveni 
maj bune.

Alăturat celor de mai sus. au 
mai existat și alți factori ne
gativi. deloc neglijabili, care nu 
au fost trecuți cu vederea de 
către cei ce au luat cuvîntul. 
Bunăoară, numărul nemotiva- 
telor a fost destul de mare, 
fluctuația de muncitori a cunos
cut o nepermisă frecvență. Cu 
privire la acest aspect, s-a su
bliniat necesitatea unei mai e- 
xigente selecții în recrutarea 
celor ce vin să lucreze la mină. 
In acelaș timp, s-a pus un deo
sebit accent pe grija ce trebuie 
acordată creării unor condiții 
de viată, menite să atragă pe 
om și să-l lege de aceste locuri. 
!n mod just arăta Virgil 
Ghcrghin de la sectorul trans
porturi. că munca de educare 
a muncitorilor, de îmbogățire 
a orizontului lor spiritual, se 
desfășoară la un nivel scăzut și 
pe o bază materială insuficien
tă. față de pretențiile mereu 
«reseînde ale perioadei în care 
nc găsim. In această privință, 
nici chiar ceea ce se poate fa
ce nu se face, ori se face prea 
puțin. Dc exemplu, în zilele 
de salar, la poarta exploatării, 
apar cite 5—6 mese cu loz în 
plic, dar nici măcar un singur 
ștand de cărți. O observație 
fustă bineînțeles, pe care, cei 
ce ’ucrează în cadrul librăriei, 
trebuie să și-o însușească neîn- 
tfrziat

Așa după cum se știe, la con
fluența anilor 1971—1972. în 
viața minerilor s-a peli-ecut un 
eveniment epocal, nesperat nici 
tn cele mai luminoase vise ale

Mulțumiri

ca

Tonul face muzica

La ,,centru" nu e nimeni

tovarășe 
afirmați 

li dat dispoziție specială ca 
încercarea discurilor de Ia 

,Radio-TV“

Vă mulțumim, mai intii. tovarășe Vasile 
1. Butnaru, pentru urările de sănătate ji 
multe succese in muncă pe care ni le a- 
dresați călduros și vă îndeplinim, cu aceeași 
ocazie, și dorința expresă de a transmite, 
atit medicilor Balaș și Navradi cit... și su
rorilor Erzsi, Vali, Brighila,t Jeni, Rozsi și 
Dumitrescu (mai sint ?) de Ia spitalul T.B.C. 
Vulcan, mulțumirile dc. sincere pentru grija 
manifestată. Să știți, insă, că dacă ați pă
răsit foarte satisfăcut spitalul, aceasta e... 
pentru că nici nu se poate altfel.' Medicii 
iși fac doar datoria ! Ca și dv.. 
ca toți.

Sinteți insinuant și malițios, 
Constantin Zota din Petrila, tind 
că cineva ar fi 
picupul pentru 
magazinul nr. 48 .Radio-TV‘ — Petroșani, 
deși defect, să nu fie schimbat pentru că nu 
are.„ i---*--’—- — ■ —
nificați. E adevărat, e o 
despre care ne-ați 
mentană), 
fianlă pe 
magazin! 
că .tonul 
leanțu.

nevoit să luați o .gură de aer" piiiă-n Piața 
Victoriei, la autoservire.

Dacă sintem convinși că promenada ihali- 
nală nu v-a... prins chiar rău, Ia fel sin- 
tem convinși că și conducerea O.C.L. .Ali
mentara" va rezolva favorabil fireasca dv. 
„cerere" de a face să existe măcar la unul 
dintre magazinele respective .orar dumini
cal".

vechime in munca sau kilometrii pla- 
r. 0 .lipsă" și aceasta

icris (deși mică și mo- 
dar dacă ați ști cit e de insigni- 
lingă altele înregistrate in acest 

Să sperăm că noul gestionar știe 
face muzica" și că ca asculta do-

Asigurați... siguranțe !
Să nu credeți că nu vă... credem, stima 

tovarăși loan June și Carol Copil (Lupeni, 
sIt. 23 August nr. șj ij4)} sintem convinși 
că nu ați găsit in magazinele, de speciali
tate și în atelierele cooperației meșteșugă
rești siguranțe de 3 amperi pentru televi
zoarele Temp G. Da- ă vi s-au epuizat și re
zervele, nu ne rămine altceva de făcut de- 
cfl să vă asigurăm că vom încerca să de
terminăm serviciile de resort ale celor două 
,firme~ direct interesate — O.C.L. „Produse 
industriale" și cooperativele meșteșugărești 
— să asigure, in limita posibilităților, sigu
ranțele solicitate. Mulțumiți ?

Deci, după cum ne coumnicați tovarășe 
Ion Gemeniuc (Vulcan. Aleea Muncii nr. 17, 
bloc C 13, ap. 29), in orașul dv. s-a înființat 
.un centru pentru distribuirea petrolului care 
poartă numele de... centru pentru distribui
rea petrolului, dar, in fond, nu prea o un... 
centru pentru distribuirea petrolului" (!) De 
ce? Pentru că, atunci tind e petrol nu e res
ponsabil și invers ! Crezind cu fermitate in... 
alianța indestructibilă a celor doi „factori" 
(fără de care, distribuirea petrolului ne apare 
drept imposibilă !), să nădăjduim că, de acum 
inainte, vom găsi, in limitele orarului sta
bilit la .centrul" sus-amintit, și petrol și 
responsabil. Bani se cheltuiesc pe .ambii", 
nu-i așa ?

Un cîine, un cal și-un bețiv

.,0 gură de aer" forțată
De acord, tovarășe loan Ciur din Petro

șani, sintem de acord <:u du. că „și duminica 
cumpărătorii consumă alimenteNoi am 
adăuga — chiar mai multe decît in restul 
săptămînii... In ziua de 6 februarie ați um
blat. însoțit de... sacoșă, pe la ușile tuturor 
celor trei magazine alimentare din „colonia" 
Petroșaniului și, găsindu-le închise, ați fost

„La lscroni, există un dispensar, in care 
localnicii își caută sănătatea" — ne scrie 
Ionel Munteanu din lscroni. O caută dar 
n-o prea găsesc. De ce 2 După cum ne in- 
cunoștințați, un geam al holului e spart, .sub 
fereastră e legat un ciinc, lingă rd — bine
înțeles, nelegați — un grajd, un cal și-un 
bețiv...

Tovarășe Munteanu, vă mulțumim că ne
pus la curent cu asemenea .defecțiuni" 
credem -ă .mai-marii sănătății" din județ 
vă vor auzi glasul și vor veni să vadă și eî 
„scenografia spectacolului sanitar' de la 
lscroni !

■ați 
' și

DEZIDERATE MAJORE
ÎN FAȚA CADRELOR DIDACTICE

O

în 
e- 
în

desfășurare a <.eminariilor rercu- 
lui, s-a desprins ca primă con
cluzie, faptul că majoritatea 
drelor didactice participă a< 
La dcrbatcti. fapt reficclat 
i mbtm ftlfi l. ic.i con ț i n u t ul u i
ducat-v al lecțiilor predate 
școli, în îmbunătățirea at ti 
tăților cxlrașcolarc

Dai, u toate rezultatele bu
ne obținute in direcția perfec
ționării muncii de educație co
munistă ln școli, )>e alocuri 
s-au manifestat și unele lipsuri. 
Au mai fost cazuri cînd unele 
cadre didactkv nu au acordat 
atenția cuvenită pregătirii lor 
politieo-ideofogice, manifestând 
lipsă de interes în frecventarea 
in regularitate a seminarelor, 
în aplicarea cu consecvență n 
conținutului documentelor pro
gramatice ale partidului și sta
tului în activitatea «rducativ-foi - 
mativă a elevilor. Asupra aces
tor lipsuri s-au referit, cu com
petentă. mai mulți vorbitori in 
cadrul recentei analize efectu
ate în birou) comitetului mu- 

înaintașilor: introducerea ora
rului de muncă de 6 ore la 
fronturile dc lucru din subte
ran. Un asemenea fapt, expre
sie a grijei profunde pe care 
partidul o poartă celor ce mun
cesc, a dat vieții și muncii oa
menilor de pe aceste meleaguri 
noi sensuri și valențe. Dar. pen
tru ca acestea să se poată con
cretiza. se impune din partea 
tuturor o intensă și permanentă 
mobilizare.

Organizațiile de partid, U.T.C., 
grupele sindicale, trebuie să ac
ționeze cu mai multă perseve
rență, să manifeste mai multă 
inițiativă, să folosească cele mai 
adecvate forme și metode pen
tru a crea acel climat de avînt 
și interes general față de sar
cini.

E semnificativă în a- 
cest sens atitudinea exprimată, 
lapidar. însă cu adînci rezonan
țe. de către aproape toți vorbi
torii : «lați-ne ce nc trebuie și 
vom «la mai mult decît am pro
mis.

La sfîrșitul lucrărilor, a luat 
cuvîntul tovarășul loan Lăzăres- 
cu, adjunct al ministrului 
minelor, petrolului și geo
logiei. .Apreciind că materia
lul prezentat a reușit să 
evidențieze cîleva probleme de 
esență, de fond, a relevat fap
tul bun, că încep a se înscăuna 
tot mai mult 
muncă, ce vin 
modalitatea de a conduce în e- 
conomie. Referindu-sc la situa
ția minei, a subliniat îndato
ririle ce revin fiecăruia, de la 
director pînă la cel mai simplu 
angajat. Un accent deosebit, a 
pus pe necesitatea realizării de 
economii la prețul de cost și 
investiții și in mod deosebit, la 
cheltuielile la mia de lei pro
ducție marfă.

In ce privește planul de mă
suri. a arătat că e necesar să 
fie reexaminat și îmbunătățit. 
Nu prin număr mare de mă
suri prevăzute i se dă acestuia 
substanță, ci prin importanța, 
prin conținutul acestora.

-Comitetul oamenilor muncii, 
a spus vorbitorul, trebuie să 
desfășoare o astfel de activita
te, îneît fiecare membru al său, 
să participe activ la rezolvarea 
problemelor puse de muncă și 
viață. Numai așa entuziasmul 
colectiv va fi bine canalizat. Tre
buie acordată o mai mare preo
cupare pentru alăturarea tine
retului. cu dăruirea și pasiunea 
ce-1 caracterizează. Exploatarea 
dispune de largi resurse intelec-

noi forme de 
să întregească

inițiati-

naip.. de partid. Astfel. to\a 
i.tșul Iile Constantines»u, pr> 
rector al Institutului de mine 
Petroșani, a arătat că pentru 
îmbunătățirea activității dc c- 
Mv' .itic comunistă în școli «Uc 
n«-i c- n săsc.;s gure continuita
tea măsurilor întreprinse pinii 
•mm. iar organizațiile «le par 
fi«l «lin ycoli să se orienteze în
spre inițierea unor acțiuni efi
ciente, temeinic pregătite, să a- 
corde sprijin tuturor 
vclor organizațiilor «Ic tineret 
«ărorn trebuie sft Ic asigure 
participarea «u regularitate a 
cadrelor didactice. Tovarășul 
Wilhelm Neag, prim -r retar al 
«xmiitelului orășenesc «le partid 
Lupeni, a apreciat câ începutul 
c bun, dar conducerile școlilor, 
sub îndrumarea organizațiilor 
de pm l id din școli Ircbuic să 
persevereze pe linia activizării 
tuturor cadrelor didactice pen
tru intensificarea acțiunilor «Ic 
educație ateist-știintifieft. Alți 
vorbitor intre «are Victor Ră- 
dău. Inspector școlar pentru 
municipiul Petroșani. Petru Bar
bu. prîm-secrelar al comitetu- 

lă

Ștefan Almășan, 
Comitetului jude-

tuale, materiale, pentru 
sc realizeze o cotitură .și astfel 
angajamentele luate să fie în
deplinite și depășite. Este sar
cina tuturor și a comuni.știloi 
în primul rînd, de a pune în 
mișcare și a valorifica superior 
tonte aceste resurse.

Tovarășul 
secretar al 
t.ean al P.C.R., în cuvîntul pe 
care l-a rostit, a pus un accent 
deosebit pe răspunderile ce re
vin comitetului oamenilor mun-- 
cii, organizațiilor de partid. In 
atenția lor va trebui să stea în 
primu] rînd problema produc
tivității muncii. Pentru aceasta 
e necesar să se acorde o preo
cupare permanentă pentru or
ganizare, pentru menținerea în 
stare de funcționare a utilaje
lor. pentru reducerea termenu
lui de reparații, pentru folosi
rea rațională a forței de mun
că. pentru creșterea numărului 
de colective în acord. De ase
menea. va trebui să se acorde 
întreaga grijă pentru creșterea 
eficienței, in sensul realizării 
indicatorilor tehnico-financiari. 
Aici, va trebui luptat pentru 
reducerea consumului specific, 
pentru o judicioasă gospodări
re a materialelor. In sfîrșit, sar
cini de primă importanță se im
pun pentru îmbunătățirea acti
vității în ceea ce privește mă
surile pentru protecția muncii.

Pentru a se ieși din impasul 
la care s-a ajuns, comitetul oa
menilor muncii, va trebui să-și 
întocmească un program, de ac
țiune pe care apoi să-l respecte 
cu rigurozitate. Va trebui să se 
manifeste mai multă receptivi
tate față de doleanțele munci
torilor. Toate problemele puse 
în adunare, cu fermitate și răs
pundere. vor trebui să fie exa
minate, iar apoi să primească 
rezolvarea necesară.

★
Oamenii, au discutat cu fețe

le puțin încruntate, supărați pe 
ei înșiși și pe toți aceia care au 
făcut să nu-și poată ține în a- 
ceastă adunare fruntea sus. Din 
cuvintele lor, însă, s-a desprins 
cu claritate hotărîrea de a în
drepta lucrurile, de a le așeza 
din nou în făgașul lor firesc. 
Sînt conștienți pe deplin că pot 
acest lucru. Au demonstrat cu 
destule brigăzi, care, și-au în
deplinit și depășit sarcinile și 
angajamentele. Brigăzi ce nu 
s-au izbit însă dc greutățile 
despre care în această adunare 
s-a vorbit, răspicat Și fără oco
lișuri. Prin urmare, e posibil. 

li»i urâțcncsc dc pariid Vulcan, 
losif Coteț, pensionar, s-nu 
ferit la necesitatea lărgirii 
niatiih dezbaterilor in școli 
sprijinim acțiunilor c’c formare 
a ,is,x ațiilop științifice ale ele
vilor, la intensificarea întilniri- 
lor dintre elevi și diferiți oa- 
men; ai muncii, conducători ai 
unităților economice, pre<uni și 
atragerea in tot mai marc mă
sură a părinților la viața școlii.

Luind cuvîntul, tovarășul 
loan Ghinca, sc'retar al comi
tetului municipal «le partid, a 
arătat că munca politică in 
școli cunoaște o permanentă 
îmbunătățire. Cu toate acestea, 
anumite carențe mai vechi se 
mențin prin aceea vă persistă 
încă paralelismul intre dezba
terile din cadrul consiliilor pro
fesorale și cele «lin «‘ndrul or
ganizațiilor «le bază. Pe do al
tă parte osie necesară, a ară
tat vorbitorul, o adim irc a u- 
nor expuneri Iernatice in orele 
do clasă

ln încheierea ședinței de lu
cru a hiat cuvîntul tovarășul 
Clement Neeruț, prim-seerctar 
a) comitetului municipal de 
partid. In cuvîntul său. vorbi
torul a făcut referiri asupra ne
cesității impuse de actuala ola
nă «-a fiecare cadru didactic să 
întck.if'ă că desfășurind o sus
ținută muncă dc educație comu
nistă in școli nu so rezolvă nu
mai o problemă de moment ci, 
indtxiscbi, o problemă a viitoru
lui — formarea omului «Io inli
ne al societății noastre, a omu
lui multilateral pregătii. < ii o 
inaltă conștiință socialistă. 
Referindu-.se la intensificarea 
educației ateist-științifice, vor
bitorul a scos in evidență câ nu 
este suficient pentru un cadru 
didactic să se limiteze la in«la- 
loririle strict profesionale, că 
nu se va obține eficiența scon
tată dacă nu va sta in atenția 
tuturor preocuparea dc a desfă
șura o muncă complexă de c«lu- 
eare a elevilor, incepînd chiar 
prin educarea părinților acesto
ra.

Inscriindu-se pe linia preocu
părilor dc a transpune nemijlo
cit. în viață, hotărârile conducerii 
de partid și de stat, de a da 
viață indicațiilor secretarului 
general al partidului. analiza 
făcută recent în ședința de bi
rou a comitetului municipal de 
partid, constituie încă un pas 
în direcția îmbunătățirii și 
perfecționării educației comu
niste a tineretului Văii Jiului, 
pentru formarea omului de inli
ne, cu o înaltă conștiință so
cialistă.

La clubul sindicatelor din Petrila Pe urinele materialelor publicate
(Urmare din pag l)

„nu s-a ținut, lipsă do orga 
nizare etc., etc.". Să zăbovim 
asupra acestui punct. înființa
rea acestor cluburi ale tineri
lor își are originea în consta
tarea generală și reală că ti
neretul contemporan c frămîn- 
lat dc probleme interesante. Și 
au început să li se pună la dis
poziție niște spații rezervate 
doar lor, pentru a Șc întîlni 
și a purta discuții sau alte ge
nuri de activități, pentru a face 
schimburi de opinii, întîlnirî 
etc. După experiența nereușită 
la Lupeni — iată o alta, simi
lară, la Petrila. Care să fie 
explicația ? O insuficientă chib
zuială și o minimă colaborare 
club — organizația U.T.C. Clu
bul din Petrila e absolvit de 
orice culpă, a pus la dispozi
ție un spațiu, l-a mobilat cum 
a putut. Dc aici mai departe 
sarcinile revin comitetului oră
șenesc U.T.C., care trebuie să 
se intereseze de educația tine
rilor. de necesitățile lor spiri
tuale. Faptul că această încă-

I Oglinzi
I

(Urmare din pag I)
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șiței care creștea, punea lem- 
ne-n lungiș și-n curmeziș... 
Ortacii, îl priveau muți de 
uimire, li se strins(*seră ini
mile, dacă totul se duce lao
laltă ? Duțiă ce-a terminat 
treaba, a coborit pe vatră și 
s-a apucat firesc de lucrul 
întrerupt ca și cînd chiar 
nimic nu s-ar Ji petrecut... 
„Măi, al dracului Cristian 
ăsta, ai văzut ?“ șușoteau oa
menii...

Chipul prelung, brăzdat de 
cute, al maistrului care-a
trăit atita și atitea de-ale
minei, se luminează brusc.
.'1 place prietenia... Cind 
merge cu ortacii la o bere,
niciodată nu poț să :i<i, no, 
acuma a fost supărat..." „la, 
îl aud, oricare bea... < ind s-a 
proptit de stivlă-i trage așa, 
minieriu..." De-i v 
scandalu' se bagă. 
nu știi să petreci 
trage cile 
ojan, așa 
către el, 
(iun. ți-o 
dacă nu 
la trintă, 
viu..." .Mă, hi cuminte, eu o 
mină n-am ce să fac..." Da’ 
uu s-au luat... De-i prinde 
cuiva palma, se vaită bietu 
să-l lase... Oi. oi. și vîntă-așa 
frumos „la o horincă", c'așa-i 
botezată de el palinca, pen
tru că se poate hori de ea 
.dar nu cind oi hi supă
rat"...

.'I foc la muncă",' așa mi 
s-au pronunțat oamenii la 
adresa lui Constantin Pău- 
nescu, zice-se cel mai bun 

de xehimb al brigăzii, 
crescut de Cristian Pompeiu...

Am sim it la apartamentul 
acestuia. Tocmai se pregătea 
să plece la jut, in schimbul

una pes 
am atu

odată: .Mă, Cris- 
merge cu al tu' da' 
te-oi pune e.u jos 
să nu-mi zici Oli-

,Mă, hi cuminh
■am ce să fa<

s-au luat... De-i

Steagul roșu

utilitare

Duminua, 13 februarie

# .Soarele răsare la ora 
1.20 șj apune la ora 17.4 1. 
Zile trecute din an — 44. /!- 

rămase — 322.

EVENIMENTE
• 1100 — S-a născut so- 

i iuiogu) și filozoful Dimitrie 
Guști, (in. 1955) ; 1896 — S-a 
născut Bela Brainer, mili
tant al mișcării muncitorești 
(m. 1940). 1935 — A murit 
filologul Ioan Bianu, fonda
torul și organizatorul Biblio
tecii Academiei Române 
(n. 1856) ; 1941 — A murit 
Barbu Berea, militant al 
mișcării muncitorești, (n. 
1893) ; 1883 — A murit Ric
hard 'Vagner (n. 22 V 11113); 
1972 — Vizita ministrului a- 
facerilor externe al Marii 
Britanii, Alee Douglas Home 
in Honkong (13—15).

Luni, 14 februarie

• Soarele răsare la ora
7,19 și opune la ora 17,42. 
Zile trecute — 45. zile ră- 

321.

EVENIMENTE

• 1821 — A murit Petru 
Maior, istoric și filolog, re
prezentant de frunte al Șco
lii Ardelene (n. 1761); 1927 
— A murit Constantin Miile, 
publicist și scriitor, militant 
socialist, întemeiator al zia
relor ..Dimineața

(n. 1861).

Duminică, 13 februarie

• TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI'. La Ora 
10 — spectacolul în matineu

pere se află acum în postură 
, .de, muzeu își are originea în 

lipsa unei idei clare asupra 
funcționalității, specificității și 
finalității unui club al tinere
lului, în insuficienta gîndirc în 
perspectivă pentru ,a planifica 
niște activități cu adevărat in
teresante și atractive — în ul
timă analiză în necunoașterea 
tinerilor. In ce măsură sînt fră- 
mintați tovarășii Mircea Zem- 
ber, secretar al comitetului o- 
rășencsc U.T.C. și Aurel Colda, 
secretarul organizației U.T.C. 
de la E. M. Petrila, dc aceste 
chestiuni de natură educativă 
și tinerească ? Instituția de cul
tură este un mijloc, poate prin
cipalul, pentru a influența ti
neretul, pentru a-1 atrage, a-1 
cunoaște, a-i da ceea ce tre
buie. Dar acest instrument nu 
e folosit în mod optim pentru 
că nu-i 
bilitățile.
care la
Petrila i 
neri...

Dacă <

sînt cunoscute posi-
Iată motivul pentru 

clubul tineretului din 
nu prea îniîlneștj ti-

aactivitatea artistică

I
I
I

ce

al treilea. Tinărul Jrumos, de 
statură mijlocie, cii gesturi 
calme, m-a primit cumva, cu 
o suspiciune care nu s-a ri
sipit de tot nici la despăr
țire „da’ ce-oți avea cu omu 
ăsta ? E muncilor, cinstit... 
Prin fapte vrea ,să respecte 
și să fie respectat... Ne-nvață, 
mă uite-așa, trebuie făcut, 
mă, aici nu-i bine... „Și de-ar 
hi nou, cum spune, și de-ar 
hi vechiu’" pe fiecare îl ia 
in seamă... Citeodată, către 
noi. „mă, asigurați, mă că 
vă ia mama dracului, mă. c 
gind ai, nu vezi, mă, că cine 
dealu' pe tine ?“ Alții-s mima’ 
cu comanda, umblă de colo- 
colo, < u rost bine-nțeles, da’ 
dinsu’ lucră cu ortacu’... Cind 
faci treabă )>uțin$ ți se uită 
in ochi... „ieri unde-ai lucrat, 
mă ?" Am fost plasat 
la dinsu' pentru o zi, nu 

unoștea cind m-a uă- 
daeă te ții de lucru, 
* A venit eu mine o 
’.a sfîrșit, s-a apro

piat și : „Rămii pe schimba' 
ăsta!" Nu mi-a zis nimi^ 
altceva..."

„1-un 
cu o sfială 
concluzia . 
lin Păunes 
tă. , 
de ? 
eu! 
pun să 
iau pe 
dem c 
beție, 
fac 
cit. 
de , 
de pe la Jibou... Cind ii dă 
cu cintările alea, nu 
aude nici pic de gălăgie, toți 
ascultă la dinsu’..."

...Poate că lotuși voi ajun
ge să-1 cunosc, in curind și 
pe Cristian Pompeiu.

I
I
l

I

I
I
I

I

Iom bun...* cutează 
anume, să tragă 

soția lui Constan- 
•scu, care ne ascul- 

,Da’ tu, de unde pînă un- 
o repede. .Ei. aml și 
„Stai in banca ta că 
te lege de mine și te 
.suitor in sus..." lli- 

cu hohote... .baremi la 
ei. nu chiar, acolo iți 

poftă ciad ciută... Zice 
una de veselie, mai mult 

prin păr (i le lui de-acolo.

I
I
I
I
I

se mai

I

• CASA DE CULTURA 
PETROȘANI. La ora 19, In 
sala marc — concurs nl for
mațiilor artistice ale elcvi- 
)<m <>i t<ma C1N rAm r \ 
TRIA Șl PARTIDUL I a ■- 
i ccași oră, în sala de lectu
ră — CONCURS Emil 
Gir lean o.

• CLUBURI. Lupeni. In 
repînd dc Io ora 16 — DI
MINEAȚA CULTURAL AR 
TJ.STICA. Petrila. La ora 
20 — Spectacolul cu piesa 
„4—0 pentru noi. Băieții ve
seli' «Ic II. Nicolnidr, pre
zentat de formația artiștilor 
amatori ..................... “
ura. La 
hlioiecii 
BASME
10 
de carte 
de Io 
dans.

din localitate. Lo- 
ora II, în sola bi- 
— DIMINEAȚA DE 
Anlnoasa, I n ora 

deschiderea expoziției 
tehnică. Incepînd 

«jra 20 — scară de

Luni, 14 februarie
• CASA DE CULTURA 

PETROȘANI. La ora 10, in 
sala de lectură — UN POR
TRET PE LUNA : Constan
tin Miile.

Duminică, 13 februarie
• PETROȘANI - 7 No

iembrie ; Vinovatul este >n 
«asă; Republica : 100 de do
lari pentru șerif ; PETRILA; 
BD. în alertă; LONE A — 
Minerul: Romeo și Julieta, 
seriile 1—II; ANINOASA : 
Călugărița și comisarul ; 
VULCAN ; Intîlnire cu o ne
cunoscută ; PAROȘENI t In 
viitoare ; LUPENI — Cultu
ral ; Cromwell, seriile I—II : 
Muncitoresc : Ultima vacan
ță ; BARBATENI : Pica mic 
pentru un război așa de ma
re ; URICANI : Start la moș
tenire.

Luni, 14 februarie
• PETROȘANI 

iembric : Direcția

clubului s-a schimbat in mod 
substanțial, cca cultural-educa
tivă rămîne tot deficitară. Exa
mined planul lunar explicația 
se impune din rîndurilc lui, o 
explicație unică și clară : lu
cruri neinteresante (sau spuse 
Intr-un fel neinteresant), mul
te reluate într-un an dc cî- 
teva ori. Și, curios, sfera in
tereselor culturale ale omului 
este după citc știm extraordi
nar dc vastă. Iar activitățile 
oferite de club atit dc limitate ! 
Aceste deficiențe atit «Ic izbi
toare provin dintr-o optică de
formată privind finalitatea cul
turii de masă, care nu se adre
sează omului doar prin arta 
amatoristică ci mai ales prin 
intermediul informației forma
tive. Cit inai multe formații «le 
artiști amatori, firește, c un fapt 
lăudabil dar nu și suficient 
pentru a îndeplini prerogativele 
eultural-umane contemporane. 
Esența culturii de masă (fie cl 
club al sindicatului sau așc- 
zămînt cultural), nu este arta 
ci educația, influența marcant 
formativă. Și acest fapt evi
dent trebuie înțeles și la clu
bul sindicatelor din Petrila.

Ba -v_- _

ax

informații utilitare
|{<-|jiiblira ; Elefantul Slow
ly , PETRILA . B.D. in aler
tă . LONEA — Minerul ; A- 
pa ca un bivol negru ; ANI- 
NOA»S/X . Călugărița și comi
sarul ; VULCAN ; Dincolo de 
barieră ; PAROȘENI : ln vii
toare ; LUPENI — Cultural: 
Cromwell, seriile 1—II ; 
Muncitoresc : Ultima vacan
ță ; URICANI ; Start la moș
tenire.

DUMINICA 13 FEBRUARIE

PROGRAMUL I 6,00 Bu 
tot in de știri; (1,05 Conccr 
tu! dimineții; 7,00 Radio 
jurnal; 8,08 Ilustrate muzi
cale: 9,00 Ora salului; 10,00 
Radiomagazinul femeilor;
10.30 Parada clntccului; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 Inlîl 
mrr cu melodia populară și 
interpretul preferat; 12,00 De 
toate pentru toți; 13,00 Ra 
diojurnal. Sport; 13,30 Or
chestra de inuzhă populară 
n Radiotetoviziunii: )4,00 
Unda veselă: 14,30 Estrada 
duminicală: 17,00 Serial ra
diofonic pentru tinerii ascul
tători; 19,00 Radiojurnal;
20.30 Teatru radiofonic; 21,30 
Revista șlagărelor; 22,00 Ra
diojurnal; 22,10 Panoramic 
sportiv; 22,30 Meridiane me
lodii; 22,50 Moment poetic; 
23,00 Meridiane melodii 
(continuare); 24,00 Buletin de 
știri; 0,03—6,00 Estrada noc-

DUMINICA 13 FEBRUARIE

8,15 Gimnastica pentru toți;
8,30 Cravatele roșii; 10,00 
Viața satului 11.10 Să înțe
legem muzica: 12,00 Do str.i-

Un răspuns formal
In Steagul roșu din 6 ianua

rie a.c. a apărut o notă critică 
intitulată -O necesitate*. în ca
re se relata situația necorespun
zătoare. din punct de vedere 
igienic, a încăperilor anexă de 
la patiseria „Minerul' din Pe
troșani.

In ziua de-19 
primit la 
conducerii 
directorul

anuarie a.c. s-a 
redacție răspunsul 

T.A.P.L., semnat de 
Constantin Ciolofan

Doftoriceală îndelungată

de către 
..Deservi-

Intr-o altă notă apărută sub 
titlul de mai sus în ziarul nos
tru nr. 6 900 din 0 ianuarie a.c., 
se vorbea despre felul cum ci
titorul Petru Someșan din Uri
cani a fost purtat pe drumuri, 
cu aparațul său T.V. ’ 
unitatea cooperativei 
rea" din Lupeni. la care a ape
lat în vederea unei reparații.

Este adevărat, ne răspunde 
conducerea cooperativei ..Deser
virea'. că trebuie să avem un

ț" 

jâ patriei; 12,30 Emisiune In 
limba maghiară; 14,00 Sport;
16,30 Postmeridian; 17,50 
Film serial pentru tineret! 
..Planeta gignnților’; 18,40 
Cînt și joc de bucurie; 19,20 
1 001 dp seri — Aventurile 
lui Pehacik; 19,30 Telejur
nal; 20,00 Reportajul săptă- 
nilnii. Ziua In care se sparg 
ghețurile; 20,20 Film artistic : 
„Pasăre» PhOenix”; 22,40 Te
lejurnal Sport.

LUN1 14 FEBRUARIE

15,30 Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultură; 
16,30—17,00 Curs dc limba 
rusă. Lecția o 11-a (reluare): 
17,35 Deschiderea emisiunii; 
17,40 Ln volan — emisiune 
pentru conducătorii auto: 
18,00 Căminul; 18,40 Avan
premiera: 18,45 Ecrnnul — 
emisiune dc actualitate și 
critică cinematografică; 19,10 
Noutăți culfnral-artisticc; 
19,20 1001 do serj. Aventu
rile lui Pehacik; 19,30 Tele
jurnal; 20,10 Reflector; 20,25 
Teatru foileton : „Mușatinii**. 
Episodul al 11-lea: Topirea 
zăpezilor; 21,25 Să înțelegem 
muzica; 22,25 Dansul anotim
purilor cu Rodîca Simion și 
Ion Tugearu; 22,30 _24 dc 
ore**; 22,45 Contraste in lu
mea capitalului.

VfceSI
leri. temperatura maximă 

a fost de plus 10 grade la 
Petroșani Și de plus 3 grade 
la Paring. Minima, in aer, 
a oscilat intre minus 1 grad 
și plus 1 grad.

Stratul dc zăpadă la Pa
ring ! 47

Pentru
ore : 
cu cer mai mult noros. Pre
cipitații sub formă de ploaie.

cm. 
următoarele 24 de 

Vreme schimbătoare,

și șeful de serviciu, Carol Fodor 
in care se arăta ;

„Sesizarea a fost justă. Au 
fost stabilite măsuri corespun
zătoare care vor fi realizate pî
nă la 30 ianuarie 1972'

Curioși din fire. în ziua de 4 
februarie am verificat pe teren 
realizările despre care se vor
bește în scrisoarea de răspuns 
a conducerii T.A.P.L, ca să con
statăm că... lucrările nici nu au 
fost începute.

punct de deservire și în orașul 
Uricani. Dar, întrucît nu avem 
decît un singur tehnician, aces
ta trebuie să facă față solicită
rilor atât pentru Lupeni cit și 
pentru orașul Uricani. Recu- 

, noaștem că procedeul de a amina 
clientul în repetate rînduri nu 
a fost corect.

Pînă la urmă, televizorul în 
cauză a fost reparat și acum 
funcționează normal. Dar. ce ne 
facem, dacă și alte televizore 
au pătimit la fel ?

Vf/L
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Adunarea mondială

Indochina

pentru pacea și 
independenta popoa 
relor din

P XRIS 12. — Corespondentul 
Agerpres. râul Diaconcwu, 
transmite : lui Pnlntul Congrese
lor de In X'ersailles a conti
nuat, simbătă. Adunarea mon
dială pentru pacea și indepen
denta popoarelor din Indochi
na: lucrările s-au desfășurat pe 
comisii. Luind cuvîntul in ca
drul Comisiei politice, șeful de
legației române, prof. dr. Tu
dor loncscu. președintele Comi
tetului Național de Solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez, 
a reafirmat sentimentele «le 
prietenie, stimă și solidaritate 
pe care poporul român le nu
trește față dc popoarele din 
Indochina. El a arătat că un 
moment important in dezvol
tarea relațiilor de prietenie și 
solidaritate frățească dintre po
poarele român și vietnamez l-a 
constituit vizita făcută in R.D. 
Vietnam. în cursul verii trecu
te, de o delegație dc partid și 
guvernamentală condusă dc to
varășul Nicolae Ceaușcscu.

Vorbitorul a evocat apoi ma
nifestările de solidaritate și 
sprijin constant față dc lupta 
popoarelor din Indochina ale 
organizațiilor dc masă din Ro
mânia — Comitetul Național 
dc Solidaritate cu lupta po-

porului vietnamez. Comitelui 
Național pentru Apărarea Pă
cii. Liga Română de Prietenie 
cu popoarele nfro-asiaticc, or
ganizațiile sindicale, de femei, 
studențești și de tineret. Po
porul român, a arătat vorbi
torul, a militat și va milita 
împotriva oricăror forme de în- 
feudarc a popoarelor, pentru 
respectarea totală și necondi
ționată a dreptului fiecăruia de 
a-și hotărî singur calea «le dez
voltare, in conformitate cu pro
priile năzuințe și interese. A- 
ceastă poziție își găsește expre
sia in sprijinul multilateral — 
material, moral, politic și di
plomatic — pe care tara noas
tră ii acordă ponorului viet
namez: în spiritul acestei so
lidarități so dezvoltă legaturile 
României socialiste cu mișcă
rile și fronturile de eliberare 
națională din Combodgia și 
Laos, cu alte mișcări de elibe
rare. Trebuie oprită imediat a- 
grcsiunca imperialistă a S.U.A., 
retrase total și complet trupele 
americane și satelite din Indo
china pentru a se asigura drep
tul acestor popoare de a hotărî 
singure drumul dezvoltării lor.

Lucrările conferinței continuă.

□eziarația Comitetului R.P.D. Coreene 
pentru promovarea comerțului 

internațional
PHENIAN 12 (Xgerpres). — 

Comitetul R.l'.D. Coreene pen
tru promovarea comerțului In
ternațional a dai publicității o 
declarație în legătură cu refu
zul guvernului japonez de a 
permite călătoria delegației și 
tehnicienilor comerciali coreeni 
în Japonia. „Ca rezultat al creș
terii puterii economice a țării 
noastre și a prestigiului său in
ternațional, — se arată în de
clarație, — în rindul poporului 
japonez, al cercurilor economi
ce și comerciale se desfășoară 
o largă mișcare în vederea ex
tinderii schimburilor economice 
și stabilirii de relații diploma
tice între R.P.D. Coreeană și 
Japonia. Extinderea șl dezvolta
rea schimburilor comerciale 
dintre cele două țări sînt întru- 
totul conforme cu interesele

popoarelor celor două țări, cu 
dorința lor dc a dezvolta rela
ții de prietenie". Rcflcclind a- 
ceastâ dorință — menționează 
declarația — Comitetul R.l’.D, 
Coreene pentru promovarea co
merțului internațional și Liga 
drepturilor pentru promovarea 
prieteniei Japonia-Corcea și A- 
sociația comercială Japonla-Co- 
reca au semnat recent un a- 
cord privind promovarea co
merțului dintre R.P.D. Coreea
nă și Japonia.

In încheiere, se arată că gu
vernul japonez trebuio să ia 
măsuri |x?ntru aducerea la în
deplinire a prevederilor acor
dului, în vederea extinderii și 
dezvoltării comerțului dintre co
le două țări pe baza principiu
lui egalității și avantajului reci
proc.

Sesiunea Comitetului O. N. II, 
pentru resurse naturale

Ședința C.C 
ai Partidului 

Popular 
Cehoslovac

Contribuția României la securitatea

(Urinare din pag.

și colaborarea în Europa
I)

Delegația de activiști ai C. C. 
al P. C. R„ condusă de tovarășa

Ghizela Vass, a fost primită- 
de K.F. Katușev

MOSCOVA 12. — Corespon
dentul Agerpres. Laurcnțiu Du- 
ță, transmite : Delegația de ac
tiviști ai Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășa Ghizcla 
Vass, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
aflată 13 Moscova pentru sta
bilirea planului de relații pe 
anii 1972—1973 * ‘ ■
Comunist \
Comunist al Uniunii Sovietice,

între Partidul 
Român și Partidul

a fost primită de tovarășul 
K. F. Katușcv, secretar al C.C. 
al P.C.U.S.

La convorbire, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă caldă, 
tovărășească, au participat K. X’. 
Rusakov, șef de secție la C.C. 
al P.C.U.S., G. A. Kiseliov, ad
junct de șef de secție la C.C. 
al P.C.U.S., precum și ’ " 
Ciubotarii. însărcinatul cu afa
ceri a. i. al României in Uniu
nea Sovietică.

Evoluția grevei 
minerilor britanici

Ion

♦ Guvernul englez a dezlănțuit un război gene
ral împotriva minerilor ♦ Măsuri drastice a- 
nunțate de primul ministru, Edward Heath, în 
cadrul ..stării de urgență“ ♦ Greviștii sînt ho

tărîți să continue lupta
LONDRA 12 — Coresponden

tul Agerpres, N. Plopeanu. 
transmite : In cadrul „stării de 
urgență* decretate de Consiliul 
regal la recomandarea guvernu
lui britanic, primul ministru 
Edward Heath a anunțat o no
uă serie de măsuri drastice. In- 
cepind de luni, circa 20 000 de 
fabrici, uzine și alte întreprin
deri vor fi închise trei zile pe 
săptămînă. Este interzisă folo
sirea curentului electric la în 
călzirea birourilor, magazine
lor, hotelurilor și sălilor de 
spectacol. Nerespectarea dispo
zițiilor respective se pedepsește 
cu amendă și închisoare.

Intr-o cuvîntare rostită la 
Cheltenham în legătură cu a- 
ceste măsuri, liderul Partidului 
laburist, fostul premier Harold 
Wilson, a declarat: „Acesta es
te rezultatul politicii guvernu
lui conservator ; primul minis
tru trebuie să elaboreze baza 
unei reglementări a situației*. 
Președintele Partidului laburist, 
Anthony Wedgwood-Benn, a a- 
nunțat pentru luni o reuniune 
de urgență a Comitetului Exe
cutiv Național al partidului, ca
re va analiza situația din țară.

La rindul său, președintele U- 
niunii naționale a minerilor, 
Joe Gormeley, a declarat că 
dorește să aibă o întrevedere 
cu primul ministru Edward 
Heath, in cadrul căreia va rea
firma punctul de vedere al gre
viștilor, hotărirea de a conti
nua acțiunea pînă la satisfa
cerea revendicărilor lor.

Principalele uniuni sindicale 
din țară au cerut Congresului 
sindicatelor britanice (T.U.C.) 
convocarea unei conferințe spe
ciale. „X'rem să vedem ce aju
tor putem acorda minerilor1* —

------ ----------

a declarat Hugh Scanlon, lide
rul sindicatelor muncitorilor 
mecanici. Ray Buckton, secre
tar general al sindicatului 
mecanicilor de locomotivă, s-a 
pronunțat pentru „o acțiune u- 
nită a T.U.C. în sprijinul mi
nerilor*.

Pe de altă parte, după cum 
scrie ..Morning Stai*, guvernul 
a dezlănțuit un război general 
împotriva minerilor. Aceștia 
insă, încrezători în justețea ca
uzei lor, sînt hotărîți să conti
nue lupta.

Monteviaeu

Incertitudinile 
sa-u risipit

MONTEVIDEO 12 (Agerpres). 
— După aproape trei luni dc 
incertitudini asupra viitorului 
președinte Uruguayan, comisia 
electorală, care a procedat la 
renumărarea voturilor exprima
te la 28 noiembrie anul tre
cut, a consemnat victoria can
didatului oficial, 
Bordaberry, cu 
sufragii în plus față de can
didatul partidului de opoziție 
Blanco — informează agențiile 
Associated Press și Prensa La
tina. Deși rezultatele finale nu 
au fost anunțate oficial, con
form constituției ele vor tre
bui să fie făcute cunoscute cel 
mai tîrziu la 15 februarie; se 
menționează că la încheierea re- 
numărăni voturilor, s-a consta
tat 680 440 buletine pentru can
didatul partidului de guvernă- 
mînt Colorado, iar 667 860 pen
tru candidatul partidului Blan
co. Candidatul coaliției de stin
gă. Frente Amplio, Liber Se- 
regni a obținut, potrivit agen
ției Associated Press, 303 178 de 
voturi.

Juan Maria 
numai 12 580

NAIROBI 12 (Agerpres). — 
Comitetul O.N.U. pentru resur
se naturale, organism menit să 
promoveze o largă cooperare 
internațională în vederea spri
jinirii eforturilor statelor în va
lorificarea, potrivit intereselor 
lor naționale, ’a resurselor na
turale, își continuă, la Nairobi, 
activitatea în prezența repre
zentanților a 51 de țări și 16 
organizații internaționale.

Din România participă o de
legație condusă de Eugen Da- 
videscu, director în Ministerul 
Minelor, Petrolului și Geologiei.

In cadrul sesiunii, au început 
dezbateri pe tema pregătirii ca
drelor naționale și a rolului a- 
cestora în valorificarea bogăți
ilor naturale, care reprezintă, 
pentru țările în Cui's de dezvol
tare. una dintre problemele ce
le mai importante.

Pll.XGA 12 (.Agerpres). — A- 
genția C.T.K. transmite că la 
Braga a avut loc ședința Comi
tetului Central al Partidului 
Popular Cehoslovac, care a dez
bătut rezultatele activității din 
anul trecut și sarcinile pentru 
perioada viitoare. /X fost adop
tată holărîrea de a se convoca 
Congresul partidului ja 8—10 
Iunie 1972.

La plenară, relevă agenția 
C.T.K., s-a dat o înaltă apreci
ere documentelor adoptate la 
Consfătuirea de la Praga a Co
mitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia. Participanții la 
plenară au adoptat declarația 
„Securitatea pentru Europa și 
întreaga lume*. în care se spu
ne • „Considerăm ca o proble
mă de onoare să contribuim la 
rezolvarea problemelor continen
tului nostru, să sprijinim fie
care pas pozitiv îndreptat spre 
reducerea încordării în Europa 
și în întreaga lume".

pe plan

CONCESII MINORE 
SI... PROMISIUNI 5

WASHINGTON 12 (Agerpres) 
— Vineri a fost dată publicită
ții, simultan, la Washington și 
Bruxelles o declarație comună 
a Statelor Unite și țărilor mem
bre ale C.E.E.. prin care aces
tea se pronunță în favoarea ini
țierii „unei runde de convor
biri largi privind liberalizarea 
comerțului*, similare negocieri
lor cunoscute sub numele de 
„runda Kennedy". Convorbirile, 
care ar urma să fie purtate în 
cadrul G.A.T.T., sînt programa
te să înceapă în anul 1973. Do
cumentul subliniază faptul că 
evoluțiile constatate în ultimii 
ani în comerțul mondial au dus 
la schimbări structurale, care 
necesită înlăturarea obstacole
lor din calea dezvoltării unor 
relații economice normale în
tre state.

Declarația are în ane'xă un 
schimb de scrisori între nego
ciatorul prezidențial american 
William Eberle șl directorul 
Comisiei executive a Pieței co
mune pentru comerțul extern, 
Theo Hijzen, care enumeră o 
serie de concesii reciproce pe 
termen scurt, privind printre 
altele reducerea taxelor vamale 
la uncie categorii de mărfuri 
cît și a barierelor vamale și

cantitative ridicate de Piața co
mună împotriva exporturilor a- 
mericane de produse agricole. 
Aceste concesii sînt rezultatul 
celor trei runde de negocieri 
dintre Eberle Și reprezentanții 
Pieței comune, ultima încheia
tă săptămînă trecută la Bruxe
lles.

Declarația survine la scurt 
timp după publicarea unui do
cument americano-japonez simi
lar. Ea conține, de asemenea, 
același tip de concesii pe care 
Administrația S.U.A. a insistat 
să le obțină de la partenerii 
săi.

In legătură cu declarația a- 
mericano-vest-europeană, agen
ția Associated Press menționea
ză că majoritatea concesiilor re
ciproce, îndeosebi cele făcute 
de Piața comună sînt minore, 
restul fiind doar promisiuni. In 
ceea ce privește acordurile de 
asociere la Piața comună, Sta
tele Unite, cu toate insistențele 
lor, arată agenția citată, nu au 
reușit nici măcar să obțină o 
promisiune că vor fi consulta
te. zXceste dezacorduri evidente 
anunță. în ciuda acestor conce
sii de ultim moment, dificul
tățile care vor plana asupra ne
gocierilor preconizate.
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;i ..El Teniente” au dat pu- I 
icității o declarație de pro- ’ 

față de hotărîrea State- I 
Unite de a bloca, la ce- I

Agenția China Nouă a- 
nunță că la Pekin a fost 
semnat un acord între guver
nul Republicii Populare Chi
neze și Guvernul Regal de 
Uniune Națională al Cam
bodgiei cu privire la ajuto
rul economic și livrările de 
materiale militare de către 
China pentru Cambodgia în 
anul 1972.

La Paris s-a anunțat o- 
fjcial că guvernul francez a 
hotărit să recunoască Repu
blica Bangladesh și să pro
pună autorităților de la 
Dacca stabilirea de relații 
diplomatice — relatează 
genția France Presse.

0 Republica Chile, Consi
liul Apărării Statului. Agen
ția Națională de Stat a mi
neritului și administrația mi
nei ~ 
blicității o declarație de pro
test f ....................
lor Unite . ______ , „
rerea companiei nord-ameri- I 
cane „ Braden Copper Co”, 
fondurile depuse în S.U.A. de 
către Corporația chiliana a 
cuprului — informează agen
ția Prensa Latina.

Șoseaua transsahariană: 
de la proiect la realitate

„Sahara nu va mai fi un 
deșert" — declara unul din
tre participanții la cea de-a 
11-a sesiune a Comitetului 
mixt pentru construirea șo
selei transsahariene, la în
cheierea reuniunii ce a avut 
loc recent la Alger. Comi
tetul grupează reprezentanții 
a patru țări limitrofe Saharei 
(Algeria, Tunisia, Mali și Ni
ger), precum și ai P.N.U.D. 
(Programul ~ *’r’ 
Dezvoltare). El 
stituit in anul 
misiunea de a 
pune la punct 
re va permite 
rutieră între Africa 
sahariană și sud-sahariană.

Proiectul a fost definitivat 
in cadrul reuniunii de la Al
ger. Finanțarea studiului teh
nic de ansamblu urmează să 
fie asigurată prin contribu
ția P.N.U.D. (2 milioane de 
dolari) și a țărilor direct in
teresate, Algeria, Mali și Ni
ger (750 000 dolari). Costul 
total al lucrărilor va atinge, 
potrivit evaluărilor experți- 
lor, aproximativ 86 milioane 
de dolari. Modalitățile de 
finanțare, deși nu sînt încă

definitiv stabilite, prevăd, in 
linii mari, acoperirea de că
tre fiecare țară a cheltuie
lilor necesitate de construi
rea porțiunii din 
străbate teritoriul 
pectiv 1900 kilometri —

șosea ce 
său, res-

Al-

Din presa 
străină

O.N.U. pentru 
a fost con- 
1964, avlnd 
studia și a 

proiectul ca- 
comunicația 

nord-

geria, 670 kilometri — Mali 
și 600 kilometri — Niger. 
Cele trei porțiuni, care ajung 
pînă la El-Golea (Algeria), 
Gao (Moli) și Arlit (Niger), 
se vor intilni intr-un punct 
situat la aproximativ 40 ki
lometri sud de localitatea 
Tamanrasset, pe teritoriul al- 
gerian. Tunisia va fi în mod 
automat raliată la rețeaua 
transsahariană, grație comu
nicațiilor pe care le are cu 
Algeria.

Președintele algerian, Hou- 
ari Boumediene, a inaugu
rat oficial, în septembrie 
1971, lucrările de construire 
a șoselei pe teritoriul țării 
sale. La sfirșltul anului 1973, 
localitatea El-Golea va fi u- 
nită cu In-Salah printr-o șo-

sea de 360 kilometri. 1000 
de tineri algerieni participă 
la lucrări.

La rindul său, Nigerul este 
gata să întreprindă lucrările 
de construire a șoselei pe 
teritoriul național.

O simplă privire pe harta 
Saharei este suficientă pen
tru a aprecia consecințele 
realizării proiectului șoselei 
transsahariene. Dacă deșertul 
a fost in parte stăpînit da
torită rețelei de comunicații 
din nordul Saharei algerie
ne, rămine încă o vastă re
giune pustie, care constituie 
o adevărată barieră intre 
nordul și sudul Saharei. Șo
seaua transsahariană va per
mite mai ales un schimb di
rect de mărfuri intre țările 
maghrebiene și cele sud-sa- 
hariene. Minereurile prețioa
se din Africa sud-sahariană, 
ca și produsele animaliere de 
care Maghrebul are mare ne
voie, vor putea fi transpor
tate pe această rută. Șoseaua 
va favoriza, de asemenea, 
dezvoltarea turismului.

(AFRICASI.il

Repere
politice și
economice

latino
americane

LIMA. — Procesul revoluțio
nar din țară s-a desfășurat pî
nă în prezent în mod pașnic, 
dar guvernul nu va ezita să a- 
dopte măsurile necesare împo
triva cejor care încearcă să 
saboteze reforma agrară, a de
clarat la o conferință de presă 
președintele Perului, Juan Ve
lasco Alvarado. El a arătat că 
guvernul a încredințat pămînt 
țăranilor și le-a acordat dife
rite înlesniri, dar că elemente 
ale partidului APRA, de dreap
ta, au încercat să compromitii, 
prin diverse manevre coopera
tivele agrare,

★
CARACAS. — Senatorul ve

nezuelean, Leonardo Montiel 
Ortega, a declarat în Congres 
că statul trebuie să treacă, în

Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr. 0Ot telefon i 1062
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Guvernul Regal de Uni
une Națională al Cambodgiei 
a dat publicității o declara
ție in care reafirmă hotări- 
rea fermă a poporului khmer 
de a lupta consecvent pentru 
a alunga din Cambodgia pe 
imperialiștii americani și pe 
sateliții lor saigonezi și tai- 
landezi, 
trădător Lon Noi, pentru a 
construi o Cambodgic inde
pendentă, suverană, neutră, 
pașnică, democratică și pros
peră

a răsturna regimul

♦ Declarația Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de 
Sud cu privire la soluționa
rea pașnică a problemei viet
nameze se bucură de spriji
nul deplin al poporului și 
guvernului R. D. Germane și 
constituie o bază rațională 
și justă pentru realizarea pă
cii în Vietnam și în întrea
ga Indochină — se arată în- 
tr-o declarație a guvernului 
R.D.G., transmisă de agenția

+ Inundațiile cauzate de 
ploile torențiale care s-au a- 
b^tut de cîteva zile asupra 
Republicii Democratice Popu
lare a Yemenului au provo
cat moartea a 3o de persoa
ne și rănirea altor zeci, s-a 
anunțat la Aden. Valoarea 
pagubelor materiale nu a fost 
stabilită pînă în prezent.

+ Sub presiunea opiniei 
publice din Argentina, auto
ritățile au anunțar elibera
rea a 31 de deținuți politici.

+ Primul ministru al Tur
ciei, Nihat Erim, va face la 
21 martie o vizită oficială în 
S.U.A., la invitația președin
telui Statelor Unite, Richard 
Nixon, s-a anunțat la An
kara.

y
baza legii reversiunii petrolu
lui, la confiscarea imediată a 
puțurilor de extracție a petro
lului, închise de către compa
niile străine ca o măsură de 
represalii față de politica eco
nomică a guvernului Caldera. 
El a arătat că încetarea acti
vității, în ultimele luni, a 600 
de puțuri de extracție a adus 
mari prejudicii tehnice și e- 
conomice statului venezuelean.

★
BOGOTA. — La Bogota s-au 

încheiat lucrările conferinței, la 
nivel de ambasadori, a celor 
15 țări latino-americane din 
zona Mării Caraibilor consacra
tă problemelor dreptului mari
tim. Rezumînd concluziile dez
baterilor, care au durat aproa
pe o săptămînă, ministrul de

externe columbian, 
Vasquez Carrizosa, a 
că, spre deosebire de alte țări 
latino-americane unde limita a- 
pelor lor teritoriale a fost ex
tinsă la 200 mile marine, ță
rile din această regiune vor 
trebui să țină cont de faptul 
că distanțele dintre ele nu per
mit stabilirea unor măsuri si
milare. Măsurile ce le vom a- 
dopta, a spus el, vor trebui să 
urmărească asigurarea dreptu
lui statelor din zonă la exploa
tarea in folosul propriu a re
surselor oceanografice, inclusiv 
a zăcămintelor petrolifere și 
mineraliere ale platformei con
tinentale, păstrîndu-se libertatea 
de navigație a tuturor țărilor 
dincolo dc limitele apelor te
ritoriale.

Alfredo 
declarat

In procesul evolutiv 
european s-a remarcat, moi mull 
ca orlclnd, convingerea că secu
ritatea Europei trebuie să fie 
opera tuturor statelor și popoa
relor continentului, faptul că 

‘ fiecare țară șl națiune are drep
turi și responsabilități egale în 
realizarea acestui deziderat.

România nu numai «A a tră
it procesul de dezvoltare a u- 
nor raporturi interstatale nor
male șl le-a salutat, dar a și 
participat ea însăși activ și in
tens la dialogul european. Po
trivit concepțiilor de polilcă ex
ternă ce caracterizează întreaga 
sa activitate internațională, Ro
mânia imprimă un caracter di
namic, ascendent relațiilor sa
le cu țările europene, Situînd 
în mod statornic în centrul po
liticii sale externe prietenia 
frățească, alianța și colaborarea 
multilaterală cu toate statele so
cialiste, România a acționat 
constant în direcția extinderii 
și întăririi raporturilor politice, 
economice, tehnfco-științificc și 
culturale cu toate statele socia
liste din Europa. Secretarul ge
neral al P-C.R. și șeful 6tatulu: 
român, alți conducători ai parti
dului. membri ai guvernului, 
s-au întîlnit și au avut schim
buri de vederi fructuoase cu 
conducătorii de partid și alți 
factori de răspundere din țările 
frățești europene, au făcut și 
au primit vizite. A continuat, 
de asemenea, dialogul Româ
niei cu țările europene nesocia- 
liste. el a îmbrăcat forma unor 
largi contacte, schimburi de vi
zite. convorbiri cu șefi de sta
te și guverne, cu pe-sonalități 
de seamă dintr-un mare număr 
dc țări. S-au înregistrat astfel 
rezultate importante pe calea 
lărgirii și întăririi colaborării 
bilaterale în toate domeniile, re- 
prezenlînd, totodată, o contri
buție activă la consolidarea co
operării și securității pe conti
nent. Tn urma acțiunilor care au

avut loc in ultimii ani. relațiile 
bilaterale ale României au căpă
tat o tot mai mare consistență. 
Inregtetrîndu-se o intensificare 
a schimburilor comerciale și a 
cooperării economice, științifice 
șl tehnice cu țările europene, 
ceea ce reprezintă o bază soli
dă u procesului de apropiere în
tre popoare și contribuie la în
tărirea încrederii și colaborării 
între statele continentului.

In cadrul manifestărilor ne
guvernamentale pe tema secu
rității și colaborării in Europa, 
de un real interes s-au bucurat 
colocviile și întllnirile interna
ționale organizate la București 
în ultimii ani. fie sub egida A- 
sociațlei de drept internațional 
și relații internaționale din Ro
mânia, fie sub patronajul gu
vernului. Folosind multiplele 
contacte politice pe care le-a a- 
vut, precum și manifestările pe 
care le-a găzduit sau la care a 
participat. România a făcut, în 
același timp, cunoscută concep
ția sa cu privire la securitatea 
europeană. Ia modalitățile dc 
abordare șl soluționare a pro
blemelor europene, de edificare 
a securității continentului, fără 
de care nu este posibilă desfă
șurarea construcției pașnice.

Exprimînd sintetic concepția 
românească asupra securității 
europene, președintele Consiliu
lui dc Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușcscu 
preciza : „Securitatea europeană 
reclamă. după convingerea 
noastră, un sistem de angaja
mente din partea tuturor state
lor. precum ș: de măsuri con
crete de natură să ducă Ia ex
cluderea forței și a amenințării 
cu folosirea forței în relațiile 
interstatale, să ofere tuturor ță
rilor garanții depline că se a- 
flă la adăpost de orice agre
siune : un asemenea sistem ar 
trebui să asigure dezvoltarea 
pașnică, nestingherită, a fiecă
rei națiuni. în conformitate cu 
propria sa voință, într-un cli
mat de respect reciproc al in
dependenței șî suveranității na-

ționalo. neamestec in treburile 
interne, deplină egalitate a tu
turor statelor și popoarelor*.

De asemenea relații între sta
te trebuie să se țină 
procesul de realizare 
tâții șl destinderii în 
nu de raporturile de 
litnre între națiuni, 
rea și climatul de pace, condiții 
esențiale pentru asigurarea pro
gresului general economic, spi
ritual și social — nu înseamnă 
numai absența oricăror acte de 
agresiune, dar implică și rela
ții largi de colaborare și coope
rare pe toate planurile intre 
statele continentului, indiferent 
de orînduirea lor socială. In a- 
ceiași timp, abordarea eficienta 
a problemei securității europe
ne impune să se pornească de 
la recunoașterea realităților is
torice statornicite după ce! 
de-al doilea război mondial.

Abordînd aspectele de fond 
ale securității europene, trebu
ie arătat că aceasta nu poate 
fi disociată de perspectiva lichi
dării celor două blocuri milita
re opuse : pe această linie ar fi 
salutară angajarea de negocieri 
intre țările interesate cu sco
pul de a se realiza o reducere 
a trupelor străine în Europa, 
precum și a forțelor armate na
ționale. Neîndoios că o serie de 
măsuri cum ar fi reducerea 
trupelor, retragerea tuturor for
țelor armate în interiorul gra
nițelor naționale. lichidarea 
bazelor militare străine. înce
tarea manevrelor la granițele 
altor state, crearea de zone de- 
nuclearizâte, ar reprezenta pași 
însemnați spre întărirea păcii, 
securită*îi și cooperării în Euro
pa.

Statornicirea securității în E- 
uropa fiind un proces care pre
supune o anumită, perioadă de 
timp in opinia României este 
necesară abordarea gradualâ, 
într-un spirit realist, treptată, 
de la simplu la complex, a as
pectelor relațiilor dintre țările 
europene.

seama în 
a uecuri- 
Europa 1 
forță ml- 
Destinde-

In foto : Zakopane — stațiune poloneză, bine cunoscută iubitorilor sporturilor de iarnă, 
care constituie punctul de start al excursiilor în Munții Tatra.

SAPPORO 12 (Agerpres). — 
A 10-a și penultima zi a O- 
limpiadci albe a atras în ju
rul pîrtiilor de schi, la pati
noarele de la Makomanai, la 
pîrtia de bob de pe muntele 
Teine zeci de mii de specta
tori care se pregătesc să 
spună Sayonava (la revedere) 
participanților la pasionantele 
întreceri olimpice.

Una dintre cele mai intere 
sânte probe a fost ștafeta fe
minină de 3X5 km. încheiată 
cu victoria reprezentativei 
U.R.S.S., victorie la care și-a 
adus o contribuție substanțială 
învățătoarea din Ijevsk, Ga
lina Kulakova, care la cele 
două medalii de aur cîștigate 
la Sapporo în probele indivi
duale a adăugat-o astfel pe 
a treia cu formația țării salo 
la ștafetă.

La startul probei de ștafetă 
s-au aliniat 11 echipe. Timpul 
a fost însorit, temperatura de 
minus 6 grade, iar zăpada în
ghețată permitea o alunecare 
rapidă a schiurilor. Echipa so
vietică a condus de la start 
la sosire .' tînăra studentă 
Liubov Muhaceva a terminat 
primul schimb cu 15" 73/100 
avans față de finlandeza Ta- 
kalo. In al doilea schimb, pro
fesoara de gimnastică Alevti
na Olunina, campioana mon
dială la 10 km, sporește a- 
vansul sovieticelor asupra e- 
chipci Finlandei cu 26” 49/100, 
în timp ce pentru locul trei 
norvegiana Dahl reușește să o 
întreacă pe Sikolovu, din for
mația cehoslovacă. In ultimul 
schimb, tripla campioană o- 
limpică, Galina Kulakova con
solidează avansul echipei so
vietice, rcalizînd, totodată, cel 
mai bun timp pe 5 km cu 
15’26” 04/100. Al doilea timp 
a fost realizat de finlandeza 
Kajosmaa — 15’32" 77/100, iar 
al treilea de vest-germana 
Michaela Endler — 15’38"
89/100, Norvegiana Berit Lam- 
medal a fost cronometrată în 
15’39" 87,100. Toate celelalte 
concurente au depășit limita 
celor 16 minute pe această 
distanță.

Concursul echipajelor de 
bob — 4 persoane și-a consu

mat ultimele două manșe, în- 
cununînd cu laurii olimpici pe 
cei patru reprezentanți ai El
veției : Jean Wicki — pilot, 
Hans Leutenegger. Werner 
Camichel și Eddy Hubacher. 
Deja în frunte după primele 
două manșe, bobul Elveției a 
demonstrat aceeași regularita
te și în ultimele două cobo- 
rîri, realizînd timpuri mai bu
ne decît în prima zi. Dacă 
pentru primul loc nu a sur
venit nici o schimbare față
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de prima zi, în schimb man
șele finale au adus modifi
cări in disputa pentru meda
lia de argint, cîștigată în cele 
din urmă de Italia I cu Nevio 
de Zordo la cîrmă, în timp 
ce pe locul trei a urcat pri
mul echipaj al R. F. a Ger
maniei, pilotat de Wolfgang 
Zimmerer, care cîștigase cursa 
boburilor de două persoane.

Dacă multe din probele de 
schi și patinaj viteză sau ar
tistic au fost apanajul tine
rilor, ceea ce i-a făcut pe 
mulți să numească Jocurile de 
la Sapporo „Olimpiada tine
reții1. olandeza Christina 
Bass-Kaiser, în vîrstă de 34 
de ani, mamă a doi gemeni, 
a ținut să arate că și .vete
ranele” au un cuvînt c’c spus. 
In probei de 3 000 m — pati
naj viteză, Stien, cum o alin
tă ai săi, a repurtat o victo
rie categorică cu mai mult de 
șase secunde față de a doua 
claăată. americana Dianne Ho- 
lum. Olandeza din Deventer,

care este recordmana mon
dială a acestei distanțe, a a- 
lcrgat în pereche cu Ludmila 
Savrulina (U.R.S.S.). ..Viitoarea 
campioană olimpică a avut un 
start foarte bun, trccînd la 
1 000 m în 1’36" 34/100, la 2 200 
m în 3’32" 57/100. In ultimele 
tururi a slăbit ritmul, dar în
curajată puternic de cei 20 000 
de spectatori, prezenți în tri
bunele stadionului de gheață, 
Stien a avut totuși un finiș 
bun, ceea ce i-a permis să 
doboare recordul olimpic în 
4’52" 14 100 (vechiul record 
aparținea compatrioatei sale 
Ans Schut cu 4'5.6" 20/100 la 
Grenoble).

Alte două patinatoare olan
deze : Atje Keulen-Deelstra și 
Sippie Tigchelaar s-au com
portat remarcabil, clasîndu-se 
pe locurile 3 și respectiv 4.

Simbătă dimineață, pe mun
tele Teine 50 de schiori au 
luat parte la o probă de cla
sificare (și nu de calificare 
cum fusese anunțat anterior) 
instituită de Federația inter
națională cu scopul de a sta
bili o ordine de plecare mai 
echitabilă în proba de slalom 
special, care va închide astăzi 
Jocurile Olimpice. Din păcate, 
bunele intenții ale conducăto
rilor federației nu au avut 
efectele scontate, suscitînd 
proteste și critici ale condu
cătorilor de delegații și ale 
schiorilor. Intrebuințîndu-se la 
maximum pentru a studia 
parcursul și a obține timpuri 
bune, mai mulți schiori au 
căzut și s-au accidentat. FraiT 
cczul Jean Noel Augert, cam
pionul mondial al probei, ca
re era și primul favorit pen
tru cursa de astăzi, s-a ales 
cu destul de grave contuzii 
și participarea sa a fost la 
un moment dat incertă. El a 
realizat cel mai bun timp, 
cronometrat în prima manșă. 
Accidentul s-a produs în c< 1 
de-a doua manșă.

Proba de clasificare a dus 
la situația curioasă ca aler 
gători de mîna a doua să 
aibă numere de concurs fa
vorabile (între 16 și 20). cu 
șanse de a se clasa pe locuri 
bune.
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