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în ziua de 4 martie a avut 
loc Plenara Consiliului .Uniu
nii Asociațiilor Studențești din 
România consacrată analizei 
activității educative, desfășura
te do asociațiile studențești în 
semestru) I, pentru dezvoltarea 
răspunderii studenților față de 
pregătirea profesională și politi
că și transpuneri h în viață a 
planului de măsuri privind îm
bunătățirea structurii și conți
nutului învățâmțntului superior, 
aprobat la începutul anului u- 
nivcrsilar dc Comitetul Execu
tiv al C.C. al P.C.R

La lucrările plenarei au luat 
parte tovarășii Miu Dobrcscu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. 
Marțian Dan, prlm-secrelar ol 
C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, prof, u 
niv. Alcxe Popescu, adjunct al 
ministrului educației și învăță- 
mîntului; au participat, de asc-

menea, activiști de partid, dc 
stat, ni U.T.C.

Dezbaterile, care au avut, loc 
pe marginea raportului prezen
tat d< tov. Traian Ștefănnsci.i, 
președintele Consiliului U.A.S.R., 
secretar al C.C. al U.T.C,, nu 
evidențiat că, pe fondul dina
mizării vieții noastre social-poli- 
tlcc, generat In între >• , țară 
dc programul partidului de c- 
duearc comunistă a maselor, al 
aplicării măsurilor Cu privire 
In perfecționarea procesului dc 
învățâmlnt, semestrul I a mar
cat creșterea Contribuției orga
nizației tineretului universitar, 
la formarea unor specialiști cu 
o înaltă calificare, cu o temei
nică pregătire politică, hotărîți 
să contribuie cu toate forțele 
la făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Pe baza analizei rezultatelor 
înregistrate în recenta sesiune 
dc examene — maj bune decît 
anul trecut — a activității des-

fășurate în prima parte a anu
lui universitar în domeniul pre
gătirii profesionale și politice o 
studenților, plenara a subliniat 
sarcinile ce revin asociațiilor în 
perioada care urmează, in vede
rea transpunerii In viață a in
dicațiilor dale de conducerea 
partidului pentru perfecționarea 
școlii .superioare.

Plenara a nprobat Programul 
dc activități al Consiliului 
U.A.S.R. pentru semestrul al 
Il-lăa.

DcsfășurtndU-sc în preajma 
aniversării semicentenarului U- 
niunii Tineretului Comunist, 
plenara Consiliului U.A.S.R. a 
reliefat sentimentul dc nnrajare 
deplină cu carp studențimea, 
împreună cu toți ceilalți tineri, 
întîmpină acest eveniment me
morabil din viața tinerei gene
rații din patria noastră.

In încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvin tul tovarășul 
Miu Dobrcscu.

Vorba
$î fapta

s-z n •sa tie
una...

Aflasem că acum vreo zece 
ani Gheorghe Hoaiu era vago
netar in brigoda lui Ștefan 
Toocă, la singurul frontal de 
pe atunci - „botezat" cu „nu
mele" de 103 - al sectorului 
cinci, de la Lonea, și avea o- 
mul nostru alături, drept ortaci, 
pe Ludovic Repaș. de-o seamă 
cu el și ca virstă și ca... înca
drare. și pe ajutorul de miner 
Marin Ciubăr. Și moi știam că 
ocesl „trio" o rămas același 
— cu elementele lui neclintite 
în întregul armonios - timp de 
cptaope doi ani... Apoi, părți
le componente, co o consecin
ță o maturizării lor. ou fost 
desprinse' pe rindul una de al
ta si de unitatea brigăzii, pen
tru o deveni nuo'eele de con
stituire o altor colective asemă
nătoare. In 1964 primește în
vestitura de șef de brigadă 
Morin Ciubăr, in 1965 Ludovic 
Repos, iar in 1966 Gheorghe 
Hagiu... „Că, iacă, dacă lucri 
bine.. ", vorba lui nea Marin. 
Fiecare iși urma drumul împli
nirii sale, dar înlăuntru, unde
va, in adincul inimii lor, rămi- 
nea - ca o rara avis — flutu
rarea părerii de rău după acea 
stare de sentiment unică trăi
tă lingă cineva de care te 
simți legat, de care aproape 
că nici nu-ți închipui că te-ai 
putea despărți vreodată. Fie
care iși urma propriul destin, 
dar in singele fiecăruia iși fă
cea loc o vislă invizibilă și a 
fost o clipă cind prin despică- 
turc roșie a valului a vibrat 
dureros amintirea existenței la
olaltă. a gesturilor familiare, a 
cuvintelor atît de știute...

...Deci, aflasem că acum vreo 
zece ani actualul șef de bri
gadă, Gheorghe Hagiu avuse
se ca ortaci pe Marin Ciubăr 
și pe Ludovic Repaș..." ...la, 
dacă ați face zece pași ori în
cotro și ați întreba, mă: orta- 
ce, cum îl vezi pe nea Marin, 
v-ar spune că un băiat așa nu 
moi poți Jntilni. Mă intreb : o 
fi cineva care, la o adică, să 
nu zică : Mărine las grupa și 
vin la tine... Bine, vine vorba... 
C-oșo-i mina asta făcută, nu- 
mo' ce-l auzi pe nea Marin că 
te bolunzâște citeodotă. da'

T. MULLER

(Continuare în pag. a 3-a)
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Ipostaze
ale perfecționării

In amplul program de perfecționare a pregătirii cadrc- 
care activează in unitățile Centralei cărbunelui Petro-lor

șani, prevăzut a se realiza in acest al doilea an al cincina
lului, mai sint cuprinși, — dintre cadrele superioare —. 
inginerii electromecanici (fără scoatere din producție), ingi
nerii preparatori, inginerii șefi cu problemele de producție 
și inginerii șefi adjuncți cu acrajul. etc. (cu programe per
sonale de perfecționare).

Forma de perfecționare cu scoatere din producție, mai 
înglobează — din rindul cadrelor medii — 20 dc maiștri 
mineri și tehnicieni (normatori), iar cea fără scoatere din 
producție — 90 dc maiștri mineri și tehnicieni (normatori). 
de asemenea 50 de maiștri electromecanici.

La promoțiile mai recente de maiștri șc va aplica for
ma dc perfecționare cu instruire la locul dc muncă și cu 
programe personale de perfecționare. Un număr de 20 dintre 
cei care absolvă in acest an vor urma un stadiu de prac
tică.

Fiecare unitate minieră și-a întocmit graficul dc desfă
șurare a formelor dc perfecționare a cadrelor.

O PRODUCȚIE SPORITA
Șl DE BUNA CALITATE,
sursă importantă de beneficii

Maj mult, mai ieftin, mai bun. 
— aceasta este deviza cu care 
colectivele unităților economice 
au pășit în al doilea an al cin
cinalului. Iii acest context, 
scopul principal al colectivelor 
dc muncă îl constituie realiza
rea sarcinilor stabilite pentru 
toți indicatorii care, în final, 
sint o rezultantă a activității 
economice a unității respective. 
Dintre acești indicatori un rol 
însemnat arc și rentabilitatea, 
care presupune neapărat reali
zarea de beneficii peste plan. Sc 
asigură, în acest fel, acumulări
le bănești necesare reproducți
ei socialiste lărgite, contribuind 
implicit Și la cointeresarea ma
terială a membrilor colectivu
lui respectiv în obținerea de 
producție sporită și de bună ca
litate, cunoscînd faptul că — 
direct sau indirect — o parte 
însemnată din beneficiile uni
tății revin membrilor acesteia.

Experiența anilor care au tre
cui dovedește că, într-o între
prindere. analiza problemelor fi
nanciare trebuie făcută in 
strinsă legătură ca cea a pro
blemelor producției, întrucît e- 
există o strinsă interdependență 
între acestea. Realizarea indica
torilor economico-financiari pre-

Pentru îmbunătățirea
aprovizionării populației

In scopul îmbunătățirii sistemului dc aprovizionare cu 
lapte și iaurt a unităților alimentare din Valea Jiului, In 
specția comercială de stat a municipiului, împreună cu 
conducerile I.C.I.L. Simeria și O.C.L. Alimentara Petroșani, 
au stabilit un nou program de aprovizionare — pe timp de 
noapt — a unităților specializate în desfacerea produselor 
lactate, care va intra în vigoare începînd cu data de 10 mar
tie 1972.

Prin aplicarea acestui nou sistem, Fabrica de produse 
lactate Livezeni va asigura în timpul nopții cantitățile de 
lapte și iaurt, comandate de unitățile respective.

Pentru celelalte produse ca : smîntînă. unt, brinză ș.a. a- 
provizionarea se va face în continuare, după deschiderea u- 
nităților, in așa fel îneît ultima unitate alimentară de des
facere să fie aprovizionată pînă la ora 8 dimineața.

supune. neapărat, onorarea in
dicatorilor tehnici și — implicit 
— a planului de producție.

Nu trebuie neglijat, însă, fap
tul că și activitatea economico- 
financinră poate influența în 
bine activitatea productivă, 
cest lucru realizîndu-se printr-o 
planificare economică rațională 
a sarcinilor dc reducere a pre
țului de cost pe verigile pro
ductive de bază ale unității și 
prin urmărirea rațională a înca
drării în consumurile specifice, 
realizînd în acest fel un dezide
rat major al actualei etape, a- 
ccla dc a obține reducerea chel
tuielilor materiale de producție.

Așa stînd lucrurile, fiecare u- 
nitate economică, respectiv con
ducerea sa, este conștientă dc 
necesitatea participării depline 
la realizarea prevederilor din 
directivele Congresului al X-lea 
al P.C.R., în sensul că nivelul 
cheltuielilor materiale de pro
ducție la 1000 de lei producție 
marfă trebuie să se reducă în 
actualul cincinal cu 6,7 ia sută, 
obțjnîndu-se in acest fel u,i vo
lum cit mai mare dc venit 
net, dc acumulări bănești la 
1 000 lei fonduri productive.

Avînd în vedere importanța 
deosebită a modului dc tratare 
a rentabilității și beneficiilor, 
găsim necesar să analizăm felul 
în care s-a realizat planul de 
beneficii la E.M. Lupeni, ce fac
tori au influențat și în ce mă
sură beneficiile realizate peste 
plan, aceasta pentru ca planul 
de beneficii al anului 1972 să 
fie influențat pe cit posibil nu
mai pozitiv de către toți factorii 
de influență, creîndu-se astfel 
condiții favorabile pentru rea
lizarea și depășirea sa.

In anul 1971 planul de bene
ficii al E.M. Lupeni a fost rea
lizat în procent dc 103,9 la su
tă. Asupra acestei însemnate

a-

realizări au influențat o serie 
de factori între care volumul 
fizic al producției dc cărbune, 
indicator care în anul 1971 a 
fost realizat In procent de 102,6 
la sută. Această depășire s-a re
alizat, exclusiv, pe seama creș
terii productivității muncii, in
dicator realizat în procent de 
100,9 la sută, însemnînd 17 
kg/post peste prevederile pla-, 
irului, întrucît efectivul mediu 
scriptic la muncitori a fost rea
lizat în procent de 99,8 la sută. 
Influența pozitivă a acestui in
dicator reprezintă 76,4 la sută 
din beneficiul peste plan obți
nut de unitate.

Un alt factor care a influențat 
pozitiv depășirea planului dc 
producție l-a constituit modi
ficarea structurii producției re
alizate. Aplicînd la aceasta rata 
rentabilității planificate pentru 
fiecare produs se poate deter
mina influența asupra beneficiu
lui a fiecărui component aî 
producției marfă și pe total.

Proccdind astfel, s-a constatat 
că această influență reprezintă 
23,7 la sută din beneficiul obți
nut de unitate pdste prevederi
le planului. Schimbările poziti
ve de structură sînt datorate în 
principal de depășirea planului 
de producție la cărbunii bruți și 
la aerul comprimat, component 
al producției marfă.

Un alt important factor de in
fluență asupra beneficiului pes
te plan l-a constituit prețul 
de cost al întregii producții 
marfă, din care, bineînțeles, o 
însemnată pondere o au cheltu
ielile materiale pentru produc
ția de cărbune. Reamintim că

Alexandru LASZLO 
șef serviciu plan-analize 
economice. E.M. Lupeni
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Monografia Văii Jiului (XVII) 
Din lumea științei și tehnicii 
Cronică rimată
Rebus
Epigrame de 8 Martie

„Zilele cărții marxiste*1
Miting la Tokio pentru restabi
lirea relațiilor diplomatice cu 
R. P. Chineză
Porțile Burgasului
Faptul divers pe glob
Cutremur depămîntîn Iugoslavia

instaurarea
Strungarul Ion Magda — 

unul din competenții și har
nicii meseriași ai U.U.M. Pe
troșani, la locul de muncă 
împărtășind ucenicilor .secre
te" din arta strungăriei.

Foto: Ion LICIU

— Tovarășul Iuliu Gubaș, șe- 
/ ui echipei noastre de întreținere 
a puțurilor are, la mina Lonea, 
o acti' itate Îndelungată și rod
nică : 35 de am. El este, in ace
lași timp, un comunist cu o bo
gată experiență care, în decursul 
celor 20 de ani cit a fost mem
bru al comitetului de partid al 
exploatării, cit și în ceilalți ani 
de muncă, a adus o contribuție 
constantă și prețioasă la înfăptui
rea sarcinilor de partid, a obiecti
velor politice și economice ce au 
revenit colectivului minei, la în- 
' ingerea unor greutăți, pentru ri
dicarea fi afirmarea activității lui

Prețuire
'///////////////////ZZ/Z////Z//ZZZ

pe coordonate toi mai înalte, la 
nivelul cerințelor și exigențelor 
puse de partid.

...Și discuția din ședința festi
va a comitetului de partid al 
E. M. Lonea, susținuta dc tova
rășii Emil Tunase, Gheorghe Ga- 
vrilescu, Nicolae Popovici, ca și 
de alți membri ai comitetului, 
continuă. Se adresează felicitări. 
Se exprimă cuvinte de prețuire 
fi mulțumire unui muncitor har
nic, unui comunist stimat și apre
ciat — așa cum este cunoscut de 
marea majoritate a membrilor de 
partid, de numeroși mineri, teh
nicieni și ingineri de la Lonea. 
Ea este consacrată unui eveni
ment devenit obișnuit — ieșirii 
la pensie a tovarășului Iuliu Gu
baș, membru al comitetului de 
partid.

Cu prilejul despărțirii de co
lectivul in mijlocul căruia a lu
crat o lungă perioadă din viața 
sa, lăcătușul Iuliu Gubaș a fost

(Continuare in pag. a 3-a)

Insurcqia antifascistă de la 23 
August 1944 a însemnat pentru po
porul român o cotitură în istoria 
sa, a însemnat începutul revoluției 
populare din România.

Conduse dc Partidul Comunist 
Român masele populare au trecut 
la acțiuni hotarîtc menite să ducă 
la infrîngcrea reacțitinii, la instau
rarea unui regim democratic în 
țară.

Incadrîndu-se luptei generale, pu
ternicul centru muncitoresc al Văii 
Jiului, cominuînd vechile tradiții 
revoluționare a ținut sus steagul 
luptei împotriva reacțiunii și in 
acele vremuri tumultuoase. Imediat 
după 23 August 1944 minerii, sub 
conducerea comuniștilor, au trecut 
la organizarea forțelor în condi
țiile legalității. Ca urmare a mun
cii vechilor comuniști, sporește nu
mărul membrilor Partidului Comu
nist Român în această perioadă, ca
re la rindul lor îndrumă munca dc 
organizare a tuturor forțelor demo
cratice și mai ales a sindicatelor. 
In urma chemării partidului comu
nist și a acordului dintre delega-

țiilc comitetelor centrale ale P.C.R. 
și P.S.D. în problema reorganizării 
sindicatelor se începe o vastă ac
țiune în acest sens. In Valea Jiului 
acțiunea începe în 20 septembrie, 
iar la 3 octombrie era deja înche
iată. înaltul spirit revoluționar care

de istorie

domnea în Valea Jiului a făcut ca 
marea masă a minerilor să respingă 
manevra unor elemente de a crea 
sindicate așa-zisc „galbene" in Va
lea Jiului. Încercarea unor elemente 
din Petrila de a scinda mișcarea 
sindicală s-a izbit dc rezistența ho- 
tărîtă a marei mase a minerilor. 
Sindicatele vor deveni de acum o 
forță revoluționară capabila să im
pună conducerii minelor înlăturarea

clementelor reacționare, vor ajunge 
capabile să impună controlul lor a- 
supra producției miniere.

Războiul, deși nu a lovit direct 
în economia minelor din Valea Jiu
lui, prin haosul care l-a adus în 
economia națională a avut reper
cusiuni grave și aici. Prodttqia a 
scăzut, se simțea lipsa benzinei pen
tru lămpi, lipseau uleiurile pentru 
diferite utilaje, lipseau piese de 
schimb etc. Minerii au înțeles situa
ția grea și au răspuns prin eforturi 
susținute dînd mai mult cărbune, 
trccînd peste toate greutățile.

Miniștrii reacționari din guvernul 
condus dc generalul Sănătescu au 
adoptat tot mai mult o poziție os
tilă revendicărilor maselor populare, 
eforturilor lor pentru refacerea ță
rii, pentru democratizare. Partidul 
Comunist Român, analizînd rapor
tul de forțe, a elaborat proiectul

Prof. Mihai CERGHEDEAN
Arhivele Statului Hunedoara

Deva

(Continuare în pag. a 3-a)

Concurs

ceasta acțiune a atras un mare 
numâr de elevi care au ascultat 
referatele pregătite sub îndruma
rea profesoarei Marcela Trancău.

1922-1972

cișhga

aleSimpozion

in Algeria
In cadrul programului de ma

nifestări cultural-educative închi
nate sărbătoririi a 50 de ani de 
la înființarea Uniunii Tineretultfb- 
Comunist, biblioteca Liceului de 
cultură generală din orașul Pe
trila a organizat miercuri, 1 mar
tie, simpozionul pe tema „Idealu
rile tinerei generații oglindite in 
literatura contemporană".

Desfășurindu-se intr-o atmosfe
ră specifică virstei școlarilor, a-

Din inițiativa comisiei de 
cație politico-ideologică și cultu- 
ral-educativă a Comitetului orășe
nesc U.T.C. Petrila, se desfășoară, 
in cadrul organizațiilor de tinerel 
de la E.M. Lonea, E.M. Petrila, 
preparație și liceul de cultură ge
nerală, concursul „Cine știe, ciști- 
gă" pe tema „50 de ani de luptă 
și muncă sub conducerea P.C.R.".

Antrenind un număr mare de 
tineri uteciști din cadrul organi
zațiilor de bază, concursul se bu
cură de sprijinul întreprinderilor 
și instituțiilor respective, urmind 
ca cei mai buni concurenți, care 
vor realiza un punctaj maxim, să 
se întreacă la faza pe oraș, ce 
va avea loc în ziua de 11 martie 
a.c. in sala clubului muncitoresc 
din localitate.

I
I(Continuare in pag. a 3-a)
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1. MIRCEA

Preocuparea continuă a con
ducerii de partid și de stat pen
tru educarea și pregătirea tine
retului, pentru muncă și viață, 
își găsește expresia și în înfiin
țarea atelierelor-școală, menite 
să asigure instrucția tch- 
nico-productivă, a tineretu
lui studios fiind expresia nemij
locită a realității obiective, a a- 
vîntului bazei materiale și spi
rituale a poporului român. •

Ne-am propus în sensul a- 
cesta un sondaj prin școlile din 
Valea Jiului pentru a vedea în 
ce măsură a fost înțeleasă a- 
ceastă necesitate de către direc
țiunile școlilor, maiștrii instruc
tori și colectivele de conducere 
ale întreprinderilor patronatoa- 
re și cum a fost materializată 
în cadrul atelierelor-școală. 
Școala generală nr. 2 Petroșani 
a pornit la drum cu forțe pu
ține pentru a desfășura o acti
vitate laborioasă, dar E.M. 
Dîlja și-a înțeles menirea și i-a 
acordat în timp record un spri
jin de neprecupețit dotind-o cu 
bancuri, mașină de polizat, 
găurit, transformator de sudu
ră ș.a.

însoțiți de directorul școlii, 
Ștefan Bende trecem prin ate
liere. .Aflăm că atelierul de e- 
lectro-lăcătușărie și-a propus 
să realizeze în acest an școlar 
bunuri în valoare de aproape 
6 000 lei. că atelierul de croito
rie și secția de menaj vor a- 
duce beneficii de 10 000 lei, Iar 
sumele vor fi folosite la dota
rea pe mai departe a atelicre-

lor-școală și la o serie de ame
najări gospodărești necesare 
școlii.

In momentul de față, cu zes
trea. destul de mică, a atelie
relor școală, e foarte greu de 
a trece la producerea unor bu
nuri în serie sau de mai mare 
amploare. Cu atît pa., mai de 
neînțeles tărăgănarea nejustifi
cată a eliberării clădirii din 
curtea școlii, cu cît nici spațiu! 
nu este suficient unei activități 
mai ample. Sînt în lucru încă 
două bancuri, se așteaptă pri
mirea unei raboteze. Unde le 
vor instala dacă, și la ora actua
lă, în atelierul electro-lăcătușe- 
rie este înghesuială ?

E cazul să se termine, cu tă
răgănarea care durează de la 

anului pentru ca 
la nr. 2 

să poată trece o- 
unor bu

ci rcu-

răgănarea 
începutul 
atelierele-școală de 
Petroșan i 
dată la producerea 
nuri de mai largă 
Jație, bunuri care să dea crea
torilor lor satisfacții mai mari 
prin confruntarea lor cu cerin
țele beneficiarului. Atelierele- 
școală sini școli ale muncii cu 
adînci consecințe sociale și tre
buie să le creăm toate condiți
ile. căci .munca a devenit una 
din disciplinele de bază ale în- 
vățămîntului nostru, necesita
te stringentă, dar nu în orice 
condiții. Tocmai de aceea tre
buie ca Inspectoratul școlar 
municipal să sc preocupe mai 
mult de rezolvarea imediată a 
problemelor actuale ale atelie- 
relor-școală.

limbetul
/i greu să găsești 

pe cineva in orașul Lu
peni care să n-o cunoas
că pe tovarășa Asinefta 
Ciurea. Cel mai bine o 
cunosc copiii de școală 
Nit, nu toți sînt elevii ci. 
Nici nu am putea afirma 
de cite ori. in 20 de ani 
de „dăscălie", cum ii pla
ce să spună, drumurile ei. 
ale profesoarei de la Școa
la generală nr. 1, s-au în- 
lilnit cu ale foștilor săi 
eleviȘi nu pentru că 
n-ar fi vrut, nu-i in firea 
ei. Douăzeci de ani f* / 
Numai anii numărindu-i, 
nu lunile, nici zilele, nu
mai anii dc cînd urcă 
treptele școlii cu catalo
gul sub braț fi este de 
ajuns Revedem carnetul 
cu însemnări stind pe 
banca unei săli de clasă 
ce-și trăiește, tăcută, me
lancolia părăsirii pauziere. 
Căutăm unul din semnele 

adiționale ale „epopeii" ;
oarecare pată de cer

eală pe z reun perete, o 
ntică pe 
'u găsim 
Ciurea mi 

se explică : „Ce semne ro
mantice poate oferi o în
căpere școlară cînd rămî- 

fară pro-

fesor. Cu cîțiva 
urmă — buni ani, 
pe un sfert de secol! 
am început apostolatul la 
Școala generală nr. 2, 
apoi la nr. 4, unde am 
fost fi... Aici se oprește. 
Chipul rotund, neted se 
îmbracă în zîmbet. un 
zîmbet cald, de mamă, de 
dascăl. Și: „Comuniștii 
din școală, mă refer la 
nr. 1, m-au ales, adică 
mi-au dat mandatul lor 
de încredere... E greu di
rector adjunct, secretar de 
partid, profesoară, ni 
mă... Am o fetiță. Gin 
ii zic, în clasa a IX-a, 
soțul e topograf la min 
Că mă înțeleg cu soțul 
și cu Gina ?... Formăm o 
familie ca și aici în școa
la unde tot o familie sin- 
tem... Organizația de 
partid înmănunchează mai 
mult de jumătate din ca
drele didactice, majorita
tea femei, vreo 26 de co
muniști. Eu nu pot spu
ne decît atît : mediul spi
ritual pe care-l degajă 
școala, acest spațiu fer
mecat al primelor slove, 
este atît de puternic in
cit orice copil care-i tre
ce pragul iși spune — 
itor / Sint 1110 de co

pii, 46 de cadre didacti
ce! Nu știu cil de expre
sive sînt cifrele, dar știu 
că ele ne definesc deplin 
felul de a fi și ghidi, de 
a trăi și visa in această 
vatră nestinsă a roman
tismului nostru — școala".

Un zîmbet. Dincolo de 
vorbe, de șoapte, alte și 
alte zimbete. Notam cu 
înfrigurare. O mamă, un 
dascăl, o soție, un cetă
țean, un comunist — tot 
fi toate intr-un zîmbet. 
Afară, sub cupola primă-

verii, freamătul recreației 
s-a stins, T oiștea ifi con
tinuă înalta și perpetua 
lecție despre viitor fi 
ideal, despre știință și 
demnitate, despre tainele 
vieții.

Și Asinefta Ciurea pă
șește încet, cu pași tine
rești. printre băncile cu 
flori; căci omuleții — e- 
levi, au atita nevoie de 
ea. de cunoștințele ei. de 
zimbctul ei.

Dom. 1). IONAȘCU

■ Anul acesta sc împlinește ur* 
| deceniu de cînd, la capătul u- 
I nui război de eliberare de peste 
I șapte ani și jumătate, in cursul 
căruia poporul algerian a fă
cut dovada unui înalt spirit de 
sacrificiu și eroism. Algeria a 
cucerit independența națională 
punînd capăt dominației coloni
ale de peste 130 de ani In 
cei zece ani care s-au scurs. 
Algeria s-a angajat într-o nouă 
luptă, împotriva grelei moșteniri 
coloniale, a subdezvoltării, a 
dispari lății or regionale, lupta 
pentru dreptate socială, pentru 
recuperarea bogățiilor naționale 
și scoaterea țării dc sub depen
dența economică străina.

Efortul industrial a înregistrat 
succese importante în cadrul 
planului trienal și în primii doi 
ani ai cvadrienalului 1970 — 
197i)). Rezultatele obținute, preo
cupările actuale atestă că Alge
ria se află angajată în mod ho- 
tărît pe calea industrializării — 
unul din prihcipalele obiective 
ale procesului înnoitor care se 
desfășoară la scară națională. In 
timp ce în domeniul industriei 
de bază și al echipamentului 
industrial, importante complexe 
economice au intrat în produc
ție, iar altele sînt în curs de a 
fi construite. în sfera industriei 
bunurilor de consum, un număr 
de fabrici de proporții mari, 
mijlocii și mici, au început să 
producă, altele aflîndu-se in 
pragul intrării în producție. 
Concomitent, sînt întreprinse 
acțiuni susținute pentru moder
nizarea și diversificarea produc
ției, atît la scara diverselor ra
muri economice, cit și a unități
lor industriale existente. Se de
pun eforturi considerabile și se

Constantin BENGA 
corespondentul Agerprcs 

la Alger

(Co/iti?mare in pag. a 4-a)
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V

O victimă
a modes

LONGEVITATEA
DE DATA RECENTA

Unui impiegat burlac

Mă-ntreb cind imi văd amicul 
In biroul său banal : 
Nu i s-a născut nevasta, 
Sau o ține la semnal ?

Umblă de un timp tehui 
C-a scăpat din joc de iele, 
Nu-i mai place varzo lui, 
Cind pe piață-s gogonele I

R Micrograme

BĂTRÎNUL

EPIGRAME [ORDACHESCU

De la lăți la Calafat !

Geneză

Unui soț■

Unor soți

Intre neveste de ceferiști

■
De la șef la impiegat, 
Numai la neveste pare

Mama-i tare minioasâ. 
Că n-am luat o notă bună, 
Și problema pentru-acasâ 
Am făcut-o împreună.

Evo știm că j-a-ntrupat 
Intr-o zi cu zvon de harpe, 
Dintr-o coastă de bărbat. 
Dur cu limba de Io șarpe I

Prin oraț aud că 
Mult se miră și 
Cum de-au pus 
Tocmai intr-o zi

Nici de-o țchioapă nu-i distan
ța

lumea 
se-ntreobă : 
Ziua Femeii 
de babă ?

G. Zarofu

Opinia unei eleve
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MONOGRAFIA VĂII JIULUI (XVI)
Redactată in 1933 de dr. Sebastian Stanca

SUEDIA — Frivindti i p<> cei <k>j frați, Ingvar 
și Thomas Nilson, in virsl* <|c |7 ani. din nra'ul 
suedez. Năssji». nimeni nu ar puica crederii «.ini... 
gemeni. Și aceasta din rauzn diferenței apret la
bile m ceea ce privește înălțimea lor : Ingvar 
măsoară in înălțime 1.93 m, in timp c<> fratele 
său Thonas, numai 1.53 n». I_a naștere cei <1ni 
grm. nl nu măsurat «ite 4> < in fiecare. După 
cinci luni insă, diferența rslr evidenta. 10 ani 
moi tîrziu, Thomas a fost intermit intr-un spital 
din Stockholm, «a urmare a funcționării defec
tuoase a glandei hipofize. In urma unui trata
ment care. in pricipal constă din in iertarea <u 
hormoni pentru creștere, se crede că Thomas va 
continua să crească. în final atingind o înălțime 
cuprinsă intre 1,75 și 1.80 m.

In fo(o : Cei doi gemeni, plimbindu-se pe 
stradă din orașul Niissjo.

Munții Carpeți din Valea 
Jiului n-au putut împiedic,! le- 
păturile populației din Dacia 
transilvăneană cu cea de din
colo de munți. Capitala Sarmi- 
>egctu7a era în permanentă 
comunicație cu castrele de din
colo de munți de la Bumbești 
și din lungul văilor do sub 
mim te.

In vremea Geto-dacik>r comu
nicația se făcea prin trecătoa- 
rta Surtucului. Aici, pe malul 
(Jiului, au trăit Geto-dacii în 
coastele stîncilor un drum prac
ticabil, ale cărui urme se mai 
xăd în unele locuri și astăzi.

Pe drumul acesta a intrat în 
•nul 102 e n Lucius Quietus 
c»r călărimea ușoară numidia- 
nă. lovind din spate oastea 
’«> Deeebal care lupta cu Tra
tau la Tapae. Decebal este bă
tut și 60 retrage, îngropînd ves
tita sa comoară în rîu! Sargeția, 
Streiul de astăzi.

Este incontestabil că drumul 
atesta a fost utilizat și în legă
turile comerciale între Valea 
Jiului șî Valea Oltului.

In vremea dominației ruma-

ne se deschide apoi și trecâloa- 
rea peste muntele Vîlcanului. 
la 1624 m înălțime Poate fap
tul că trecătoarea Surtucului 
era îngustă și expusă atacului 
răufăcătorilor, fără posibilitate 
de apâftre. va fi îndemnat pe 
Romani să caute alt drum pes
te munte și să-l afle peste mun-

voltele Monedele de la Vulcan, 
din vracul nl patrulea, fnc do
vada cft și după retragerea Ic 
ginnilor din Dacia legăturile 
comerciale n-nu fost rupte corn 
pl oct.

Date precise despre aceste 
trecători nu mai avem apoi 
cină la începutul veacului XIII

Trecătorile Surduc si Vîlcan
tele Vîlcanului. La poalele aces
tuia «-au descoperit în 1858, 45 
monede de bronz din vremea 
hr Tibcriu, Hadrian, Constan
tin cel Marc și Iulian și 98 mo
nede din vremea lui August 
pînă la Domițian. tar în 1879 o 
statuie de bronz reprezentînd 
pe Are? sau pe Alexandru cel 
Mare.

Pe lingă acestea, mulțimea 
de monede descoperite în toată 
Valea Jiului «înt o dovadă că 
legăturile comerciale prin aces
te două trecători erau bine dez-

l'âri îndoială însă că și popoa
rele care au trecut ulterior 
prin Transilvania. Goții, Hunii, 
Gepizii. Avarii și Slavii au u- 
tilizat aceste trecători în timpul 
cît au st&pînit aceste meleaguri. 
In special Slavii par să fi avut 
așezări mai îndelungate și mai 
Malomice în Valea Jiului, căci 
d« la ei ne-au rămas numirile 
munților Cârja, Straja. Vîlcan, 
Zănoage, Slatina. Slătioara, etc.

Geogroful Mannert susține că 
rîu) Sargeția ar fi Jiul iar ca
pitala Daciei n-ar fi fost Sarmi- 
zegetusa, ci o localitate undeva

!>c .Iii» înlăuntrul pasului Vil 
can. Presupusă ar fi localitate» 
\cmonia. cure exista în pasul 

Vîlcanului. probabil o localita
te mică pentru popasul celor ce 
treceau peste munte. Opinia a- 
ceasta nu mai poate fi susținu
tă astăzi cînd lucrurile s-au 
stabilit definitiv astfel

Prin aceste trecători veneau 
negustori din Siria, din Aqui- 
lcea și din Marca Egee care 
urmau drumul către Orlea, pe 
malul Streiului la Călan. apoi 
Geuagiu. Cârna. Alba lulia. un
de s? afla legiunea XIII Gemi- 
na. Vioara (Salinae). Aiud. Tur- 
de unde era legiunea V Mace
donia și de aci la Cluj (Napo
ca).

Tn anul 1211 aceste trecători 
spre Muntenia erau stâpînite 
de Herman Salza. șeful cavale
rilor cermani. însărcinați să a- 
pere frontiera Transilvaniei d;n 
partea aceasta.

Desure acesta se spune că 
s-ar fi purtat brutal cu româ
nii din acele părți, făclndu-1 
iobagi, deși românii din țara 
Hațegului aveau drepturile lor.

La muzeul stațiunii 
climaterice bulgari’ Hi- 
sar sint expuse plăci 
zincate de dimensi
unile unor timbre 
poștale, pe care mi-, 
crograful bulgar Ar- 
tin Hidicov a impri
mat texte. Pe una din 
aceste plăci se găsesc 
36 000 litere care com- 
}zun S3 povestiri, schi-

țe și versuri dc au 
francezi. Trei plăcuțe 
conțin textul integral 
fn limba engleză a lui 
.Hamlet", pe alic două 
este incrustată piesa 
.Hernani" a hri.Victor 
Hugo, iar pe o singurii 
placă se află toate dis
cursurile cunoscute ale 
lui Napoleon.

FEMINITATE

STATISTICA
Conform unor statistici (americane) americanii sini cei 

mai mari consumatori de convorbiri telefonice de pe glob. 
Aceste statistici arată că în S.U.A. au loc zilnic — și pe per
soană — in medie două convorbiri. Urmează, cu o convorbi
re pe zi. Japonia. Danemarca și Elveția. La inceputul anu
lui 1971, numărul aparatelor telefonice existente in lume a 
sporit cu 6,9 la sută in raport cu 1970, atingind cifra «Ic 
272,7 milioane posturi.

Specialistul vest-german 
Reinhold Sommer a elaborat 
un sistem de armătură magne
tică care se montează pe schi
uri și care previne fracturarea 
piciorului la aterizări forțate în 
urm» săriturilor dc pe trambu
lină. Aceasta, deoarece fiecare 
a) 10-lea accident sportiv de a- 
c«*st gen este datorat legături
lor de schiu. Sistemul magnetic 
eliberează piciorul.

o țară

sub acțiu-

1973 se vor 
construcție

Aleea taților fericiți
a 
®
®

hi parcurile orașului polonez Gdansk vor crește in vi
itor arbori sădiți de .talii fericifi“. Aducerea pe lume a unui 
nou cetățean al orașului va ocaziona apariția in parcurile 
orașului a cite unui nou arbore. Pe tulpina sa se va atașa 
o tăbliță pe care se va putea citi in cinstea cui și cind a 
(ost sădit. La primăria orașului Gdansk au și sosit 100 ce
reri ale unor fericiți tați care doresc să imortalizeze eveni
mentele familiale printr-un 
viață cit mai lungă...

La sfirșilul anului 
•ncheia lucrările de 
a celui mai inalt hotel din Asia 
de sud-est; este vorba de hote
lul .Mandarin" construit în 
Singapore, care va avea 45 eta
je. Planurile noului hotel sint

9
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nea unei mici forțe laterale, cind 
momentul flexiunii genunchiu
lui ajunge, după părerea medi
cilor sportivi, .la limita mini
mă admisă**. La experimentarea 
acestui dispozitiv, mai mulți 
antrenori au încercat să repro
ducă situația în care, dc regu
lă se produce* fracturarea picio
rului. Accidentul nu s-a produs, 
totuși, magnetul îndeplinindu-și 
misiunea.

in așa fel concepute 
înălțimea ultimului 
se va afla restaurantul mobil, 
va putea fi admirată întreaga 
republică Singapore, o parte 
din Malayezia fi mai multe 
insule indoneziene.

Debutul

incit, de la 
etaj, unde

scenic
al razelor laser

Specialiștii insărcinați cu realizarea efectelor tehnice 
ia Teatrul Național din Munchen au reușit, recent, să repro
ducă ploaia și focul pentru montarea operei „Flautul ferme
cat" a lui Mozart, prin mijloace cu totul inedite. In acest 
scop au fost folosite trei raze laser — roșu, verde și albastru 
— care au fost trecute printr-un filtru de sticlă cu structură 
neomogenă. In fața spectatorilor au izbucnit in aer limbi dc 
foc cit se poate dc autentice.

tic

arbore, la tin loc vizibil și cu o

Autoritățile australiene 
hotărîl să doteze țara cu un nou 
drapcj și un imn național. (In 
Australia se mai intonează și 
acum ..God Sive the Queen1*). 
O comisie specială este însăr
cinată cu stabilirea drapelului 
și alegerea imnului. Printre 
propunerile primite pînă acum 
în ce privește drapelul figurea
ză și una destul de originală, 
care prevede ea pe viitorul steafl 
să figureze ocupațiile preferate 
ale australienilor: o halbă de 
bere, un cal de curse, o poartă 
de

Cel mai neașteptat delict din 
istoria criminalisticii este consi
derat recenta răpire a unui cro
codil viu din parcul zoologic al 
unui oraș australian. Fiorosul 
animal, lung dc 3m, a fost tre
cut de răpitori peste un gard 
de beton inalt de 2 m. Deși au
torii ineditului furt nu au fost 
descopcriți piuă in prezent, po
liția australiană este sigură că 
respectivul crocodil a și fost 
transformat in poșete, pantofi 
și cordoane. Ce riscuri sint ne- 
voiți să î?i asume fabricanții 
accesoriilor din piele de croco
dil.

M 
A 
T 
Â

Eu, bătrin cum sint acuma. 
Mă plimb uneori pe stradă 
Să mai gust — cind și cind — gluma. 
Prietenii să mă mai vadă... 
Mut aud de cite-n lume, 
Mai privesc, la o vitrină, 
(și de ce să n-o pot spune) 
„Galacteeea'-n... limuzină. 
Dar. de-o creme. >> șaradă 
Imi tot zgindără scleroza. 
Că .Julietei" (de pe stradă) 
Mai să nu-i recunosc .poza"... 
Fetele de azi (ciudate 
Eve-n metamorfozare) 
Nu mai vor să ne arate 
Siluete statuare, 
Ci-ntr-o .criză" de dece^ 
Cei mai nou le preocupă 
Fac o nouă — experiență, 
Jnfășateu-n maxi-jupâ. 
Altele (ca o sfidare 
A Junonei chiar) pot spune 
Că-n .nădragi' și ta tunsoare 
Țin să semene a., june. 
Ba, mai mult, călind in toate 
Să imite, cert, bărbații. 
Și-n vocabular au frate, 
Introduse— inovații. 
Dar bărbatul vrea ispita 
Ochilor, cu limpezime. 
Și pe ,ea“ o vrea .iubita".
Floarea caldă din cămine. 
Vrea s-o vadă-așa cum este. 
Harnică, precum albina ; 
Cosinzeana din poveste 
Minuind, modern, mașina...

De-am avut eu, vreo carență. 
Sus, cind mi-am expus ide ea. 
(Chiar de-mi face concurență) 
Rog. să răutăți... lemeia.

fotbal și un tonomat.

Cultură
și risc

Hanovra
Serviciile municipale din Ha

novra (R.F.G.), însărcinate să 
supravegheze exploatarea edifi
ciilor publice, au adresat direc
torului bibliotecii municipale o 
circulară prin care se interzice 
in mod riguros staționarea citi
torilor in depozitele bibliotecii. 
Bibliotecarii au fost invitați să 
fie atenți la fisurile care ar pu
tea apărea pe tavane, iar dacă 
aud sunete suspecte să anunțe 
imediat.

De altfel, numeroase clădiri 
publice din oraș sint amenințate 
să se transforme in ruine. Cu 
toate acestea, edilii orașului au 
șters din programul lor capito
lul legat de restaurarea vechi
lor clădiri și construirea altora 
noi. Motivul — nu sint fonduri.

REBUS • REBUS • REBUS

OR1ZONTAL; 1) Cu multă 
„atracție" 2)... degajă. - ...un 
vis adevărat*. -0 Autorul versu
rilor : ....Și cîte flori dau in za
dar / Parfumul lor subtil și rar/ 
In taină și-n singurătate..." ; 4)

Urii fără margini!... — ...presta 
la mijloc L. — ...un antet în 
cap1. ; o fantasmă... —
...Zidită de Manole- l 6) In ba
ladă ! — I-a tata socru...; 7) ... 
găsit... — ... pe ie (dim.)...; 8)

FILA DE I’OVESTE

(criptografie : 6, 5, 4. 2, 5. 3, 7, 5)

Sorin BRAD

_.în fluier !... — ... aicea la des
tin...; 9) Fără un fir legănat !._ 
— ... în față! 10) Cum e muzi
ca... gondolieriloi

VERTICAL : 1) Activitate
cil., temperament... — ... în cu
lise • ; 2) Diminutiv feminin — 
Certai; 3) Sint orientale... — ... 
încet, încet—; 4)... dar cu semn 
în frunte... — ... .și în idilă : 5) 
Nicolae pentru „ca*... — ...... Cu
narciși, cu crini, cu.../ Primă
vara asia totuși/ Nu-i decit o 
copie. " 6) A renegat-o pe Cor
delia, dcși-1 iubea... — ... în 
purtare! .. 7)... cam slăbit... — ... 
cu greutatea atomică de 74.91 ; 
8) Vocalele, pe rînd... — ... cu 
motive- ; 9) .. și cu bujori in 
obrăjori...; 10)... dar -și motivul 
unui război de 10 ani... — ... are 
e fată II

Iun LEONARD

In urma studiilor antropolo
gice s-a ajuns la concluzia că 
în epoca dc piatră și bronz oa
menii depășeau foarte rar vîrsta 
de 50 de ani. Vîrsta medie a 
strămoșilor noștri primitivi era 
de 18-20 ani. Mai tîrziu

Rom» antică, oamenii de 4i) ani 
erau considerați bătrîni ; vîrsta 
medie a locuitorilor Romei anti
ce nu întrecea 28-30 ani. fapt 
întîlnit și mai tîrziu, în Re
naștere.

Șl

DE 8 MARTIE

In borcanul strimt al 
Dinții s-au murat cu-ncetul, 
Gogoțar era bărbatul, 
Dar ți ea a fost oțetul I

Zicea un munte către mină : 
..Tu mă cam sapi din rădăcină. 
Mă dușmănești, ești numai ură 
Pe piscul meu dc piatră dură !" 
Răspunse mina : „Se prea poate 
Să crezi astfel iubite frate 
Dar nu uita că ești inenberb 
Deci fără brazi, pietros și sterp. 
Doar cu săpindu-te uu pic 
In ochii lumii tc ridic 
De zice lumea : cc minune 
l'n munte sterp ne dă cărbune !"

MORALA: 
E-o lege mai puțin știută : 
Cu omenescul lor talent 
Cei ce te .sapă" aparent : 
La urma urmei te ajută !

Sigur, chestia cu oul 
Reprezintă nu chiar noul ! 
Insă oricum re prezintă 
Dacă nu pentru plăcintă 
Cel puțin pentru moțată 
O problemă elocintă 
Dar mereu nerezolvată : 
Cine ? oul ori găina 
Au văzui întîi lumina ?
Eu răspunsiil mi-1 incumb 
Oul cel mai cu pricina 
Este... oul lui Columb 
Care spart în mod atent 
A născut un... continent !

Restaurant
La începutul Jocuri

lor Olimpice din 1972, 
la Munchen se va i- 
naugura o ciudată con
strucție — un restau
rant cu trei etaje ca
re se află instalat în- 

acvarium

acvarium
de beton umplut 
apă de marc, 
ferestrele care încon
joară sălile restau
rantului, consumatorii 
vor putea admira o 
bogată floră și faună

Le-ai plecat din 
mea** ?!...

In fiecare an, aproximativ un milion de ame
ricani recurg la binefacerile chirurgiei estetice. 
Majoritatea clienților ar vrea să aibă nasul mai 
scurt, sprînccnele mai apropiate, etc. Destul de 
mulți nu o fac pentru a remedia ceea ce natura 
nu le-ar fi oferit cu dărnicie, ci pentru a scăpa 
de urmărirea poliției, prin -relușarea-* semnal
mentelor.
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Vorba
și fapta
să fie
una
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după ce ai pus la punct tot, 
iți revii singur, cumva te liniș
tește, deh, dac’ oșa-s unii, că 
așteaptă munco’ altu, să le-o 
(oca.. Cu Repoș e altcum... 
N-oi ouzi niciodată pe nimeni : 
Iasă, mă, dacă s-o dus Repoș 
ocolo : n-o să facă brinză mo
re. Păi ere’ că n-or fi ceva să 
nu ducă la capot Repoș ăs
ta..."

Eu cu Gheorghe Hagiu stăm, 
unul lingă oltul, pe banco 
scundă din rampa puțului de 
Io orizontul cel moi de jos, oș- 
teplind să ne dea lo ziuă, și , 
timpla lui înclinată către mine 
îmi pare un scut înconjurat de , 
un nimb de lumină. i

Imi amintesc de o întimplore i 
auzită cindvo : |

Un timp Gheorghe Hogiu a I 
lucrot ca șei de schimb la Moi- | 
se Donciu. moi virstnic decit el i 
cu vreo cinsprezece oni... Apoi, 
Hogiu a primit brigadă și, moi . 
opoi. and neo Donciu o ter- | 
minat obotojul și i s-au luat < 
oomeniî, unde să se ducă „ve
teranul" ? „Eu nu mă duc la . 
altă grupă decit lo Hogiu...” 
L-o intîlnit pe fostul lui șef de 
schimb in boie : „Mă, Hogiu- 
le, eu viu Io tine... Ce zici, ești ; 
de acord ?" „Da* cum nu, neo 
Donciule. de ce să nu fiu ?..." 
Și moțul din Bucium — Alba 
o devenit șef de schimb la șe
ful lui de schimb de altădată... 
Dudo Drimul șut. Hogiu l-o în- 
timpinot în galerie cu : „no, 
cum ii ? Iți ploce ?...“ ..Păi. Ha- 
giule, asto-i !..." „Nea Donciu
le, cum om făcut eu lo dum- 
neoto, oșo vreau să faci la mi
ne !" Ei. se mol schimbă lucru
rile în lumea asta, pentru fie
ce re-s și mol bune și mai rele, 
bc-i uno caldă, bo-i uno rece, 
dor pentru asta nu-i supărare 
si neo Donciu înfruntă „morile” 
core-i „macină" cum că s-a-n- 
tors roata cu : ..Păi, eu imi 
foc dotorio oricum..’’, iar Iul 
Hagiu nu îi e rușine — și nu-i 
cazul so-ifie - so-l moi ia oșo, 
uneori, pe molul moi în etate 
cite un pic lo refec cînd fap
tele caută oltfel decit rostiri
le buzelor...

Dcsfășurindu-sc intr-o atmos
feră de puternic clan creator, 
generat dc aplicarea mărețului 
program dc educație comunistă 
n maselor elaborat de partid, 
adunarea generală a oamenilor 
muncii din cadrul Spitalului u- 
nificat Petroșani s-a concreti
zai printr-o examinare atentă 
ți realistă a activității depuse 
•le comitetul oamenilor muncii, 
d< întregul personal sanitar. în 
anul 1971.

Sinletizînd. intr-un spirit de 
înaltă răspundere, rezultatele 
obținute de oamenii muncii dc 
la Spitalul unificat Petroșani 
In perioada raportată, dorea de 
seamă. prezentată dc medicul 
Iosif Eșanu, doctor în științe 
medicale, directorul spitalului, 
a înfățișat, aspectele întregii 
munci desfășurate pentru în
făptuirea sarcinilor dc cei pes
te 550 salariați, pentru tradu
cerea în viață n obiectivelor re
ieșite din planul dc măsuri tcli- 
nico-organizatoriee, privind o- 
crotirea sănătății populației 
municipiului pe anul 1971. Astfel 
a fost mult îmbunătățită asis
tența medicală dc urgență (prin 
sporirea dotării tuturor punc- 
Idor de urgență și ameliorarea 
funcționalității ..autosalvărilor', 
forul metodologic al medicilor 
primari și specialiști a efectuat 
peste 60 de „deplasări in teren“ 
cu eficiență mărită, a fost dez
voltată ..rețeaua" asistentei sto
matologice, s-a îmbunătățit sub
stanțial .procesul- depistării 
pretimpurii a gravidelor și a 
cancerului genital (in anul tre
cut, inregistrindu-se cea mai 
scăzută cifră din ultimii ani dc 
nașteri la domiciliu : 29), a scă
zut mortinatalitatea și mortali
tatea infantilă, s-au acordat pes
te 65 000 consultații în cadrul 
dispensarelor școlare, organele 
Laboratorului dc epidemiologie 
au efectuat peste 53(10 controale 
sanitare in teren, s-a acordat o 
deosebită atenție scăderii mor
bidității cu incapacitate tempo
rară de muncă — succese con
diționate —. firesc, de o bună 
activitate colectivă, disciplinată 
și responsabilă, succese, însă, 
„care pot fi — după cum afir
ma. în cuvîntul său. medicul 
Viorica Munteanu, secretarul 
organizației de partid de la Spi
talul unificat Petroșani — și

mai mori, dacă fiecare salari
at va înțelege ncccsilatoa inie 
arării totale a muncii sale in 
marele efort creator și respon
sabil al colectivității*.

După ce au fost trecu le în 
revistă, pe secții, rezultatele 
bune obținute in anul 1971, rc- 
Icvîndu-se contribuțiile snbslan- 
(i.de .-.’o mcdiciloi Ion Samoilă, 
Ion Halca. Erich Sehelker, Va
lerin llieș. Radu V. Radu, Pr
im Turcu. Gcorgeta Țurnu, Ion 
Bălan. Mihai Dragoș

Marinaș, Nicolae Scărlătoiu, 
Marius Georgescu, Silvia Bana- 
cu, ,lna Malidc, Ovidiu Frățilă 
Mice Eșanu ș.a. la ridicarea con
tinuă a conținutului muncii lor. 
prin utilizarea cit mai eficien
tă a fondului de timp, atît din 
darea de seamă cît și din luări
le de cuvin t ale unor salariați 
(dr. Ion Samoilă, Sofia Zaliarie, 
lucrătoare în sectorul economic- 
gospodăresc) a rezultat că, în 
activitatea unor secții, au per
sistat deficiențe regretabile ca i 
lipsuri nemotivatc do la servi
ciu (cazurile salariaților Victo
ria Laboș, Elena Șandru, Ma
rin Vulpe. Ecaterina Szilagy, 
Ileana Negoi); neindeplinirea 
corectă și operativă a sarcini
lor de serviciu (cazurile salaria
ților Cornel Jula, C. Turloaic, 
Robert Imling, Ana Ion, Ale
xandrina Jitea, Silvia Liciti 
ș.a.) — aspru sancționate și
combătute ; nu întotdeauna me
niurile bolnavilor și starea de 
curățenie din unele secții, ser
vicii și subunități au fost ..fără 
reproșuri11 etc.

Mai mulți vorbitori, printre 
care I’elru Turcu, Mihai Farcaș, 
Erich Sehelkcr, Ion Bălan, 
Gheorghe David, au subliniat 
contribuția comitetului oameni
lor muncii la dezvoltarea acti

viUAții știin|ificc, la 
ren cursurilor jx’nlru 
tehnicității profesionale, ai 
levat necesitatea întăririi n 
rii educative, a menținerii unui 
ritm susținut în întrcaw.i acti
vitate, pentru a sc putea răs
punde cu cinste sarcinilor moron 
cjnescînde puse în falei ocrotirii 
sănătății.

In cuvîntul lor. jxh licipanții 
la discuții nu reliefai faptul că 
rezultatele bune obținute nu 
trebuie să conducă la automul- 
(umire, făcîndu-se propuneri în 
direcția jx?rmancntizarii metode
lor bune și eficiente dc îmbu
nătățire continuă a muncii, gă
sirii unor noi metode și proce
dee capabile să cultive o ati
tudine înaintată față dc muncă. 
S-a desprins din adunarea oa
menilor muncii de la Spitalul 
unificat Petroșani și ideea că 
celor cc nu respectă întocmai 
disciplina profesională li sc o- 
punc — și în viitor li sc 
pune mai pregnant — o opinie 
de masă puternică, intransigen
tă.

Luînd cuvîntul în încheierea 
lucrărilor adunării oamenilor 
muncii de la Spitalul unificat 
Petroșani, tovarășul Ionel Ca
zan, secretar al Comitetului 
municipal de partid, a arătat 
că, printr-o muncă mai susți
nută. rezultatelor obținute li sc 
vor adăuga altele. „Este nevoie 
insă — sublinia vorbitorul — <1 c o 
contribuție mai substanțială a 
tuturor salariaților la înfăptui
rea exemplară a obligațiilor 
profesionale, la promovarea ți
nui climat de responsabilitate 
sporită, <le combatere a atitudi
nilor relrograde, pentru un 
comportament în spiritul de
plin al eticii și echității socia
liste*.

Dscuțiile fructuoase, urmate 
de propuneri în legătură cu 
perfecționarea metodelor de 
muncă ale comitetului oameni
lor muncii, a întregii activități, 
cu inițierea unor acțiuni care să 
vizeze aspecte variate ale mun
cii politico-educative, pentru 
cultivarea și dezvoltarea unui 
înalt spirit de responsabilitate 
în întreaga activitate au com
pletat planul de activitate a 
Spitalului unificat Petroșani pe 
1972. prezentat în adunare.

Steaquf roșu
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24 de ore : 
mai mult 

o dc deal și
tlocuri lapoviță slabă 

Vini din sectorul

A
(n. 1879);

A fost creat P. C. din

Dl MIMICA 5 MARTIE.
+ Soarele ra . ie la ora 6,46 

și apune l.i Ol a 18 08. 7il<- ur- 
ititc din an 65, zile rămase

301
I VI NI MEN TF.

♦ I960 — A murit Asztalos 
scriitor dc limba ma

in țara noastră (n. 1909);
A apărut primul număr 

lui „Rabotniccsko Dclo", 
orcan al Partidului Comunist 
Bulgar; 1871 — S-a născut Roza 
Luxemburg (ni. 1919); 1827 
\ murit fizicianul Alessandro 
Volta (n. 1745); 1953 
nutrit 1. V. Stalin 
1913 
Venezuela.

LUNI 6 MARTIE
<> 1945 - A fost instaurat 

prințul guvern democratic din 
istoria Romanici, condus de dr. 
Petru Gioza; 1957 — Procla
marea independenței Ghanci. Săr
bătoare națională; 1475 — S-a 
născut Michelangelo Buonarroti 
(m. 1564).

< TEATRUL 
„VALEA JIULUI". Cu începe
re dc la ora 16, în sala sediu
lui — spectacol cu piesa „Cînd 
revolverele tac" de Tudor Ne-

> CASA DF. CULTURA 
PETROȘANI, la ora 8, in 
foaier, concurs dc șah. La aceeași 
oră, în sala de dans — concurs 
de tenis. In sala mică, la ora 
9 — ședința Asociației dc lo
catari „Carpați". La ora Îl, in 
sala de lectură — ședința cercu
lui literar. In dezbatere — pro
za scurtă. Inccpînd de la ora 
20, in sala dc dans — scară 
distractivă.

< CASA DE CULTURA 
URICANI. La ora 18 — I X-

SECVENȚE CULTURALE
TINERETUL un subiect mereu actual al cineaștilor

Convorbire cu regizorul Timotei Lrsti
Zilele acestea publicul din Petroșani are oca

zia să vizioneze la cinematograful „7 Noiembrie” 
din localitate, în premieră, filmul românesc 
„Decolarea", în regia lui Timotei Ursu, după un 
scenariu de Constantin Stoiciu. Momentul ne-a 
prilejuit să relatăm cititorilor o discuție avută, 
recent, cu regizorul filmului, tînărul Timotei 
Ursu.

— Faci parte Timotei Ursu. din generația tînă- 
ră de regizori ai cinematografiei noastre. Ești 
amabil să ne explici ce ai de spus marelui pu
blic ?

— Nu numai eu. ci toți ceilalți ca și mine văd 
realitatea din alt unghi, al tinerei generații...

— „Decolarea" răspunde afirmației ?
— Da. „Decolarea” este examenul meu de di

plomă în regie, adică debutul și, prin definiție, 
filmul este angajat pe o problemă foarte serioa
să pentru tineri — și anume ce face tînărul eînd. 
pășește în viață și cînd trebuie să înțeleagă, 
că nu societatea a fost creată pentru el. că lui 
îi revin mari îndatoriri în fața societății.

— Examenul acesta al tînărului aflat deodată 
față in față cu lumea, cu viața — se referă și la 
dumneata ?

— Da, e și un examen profesional, și mă bucu
ră foarte mult receptivitatea publicului, cronici
le pozitive ale „Decolării" pentru că de fapt be
neficiarul trebuie să fie marele public.

— Cum a apărut ideea „Decolării"?
— Mă interesa de mai mult timp consecvența 

pregnantă a fierberii care constituie trăirea tî
nărului contemporan, a generației tinere de azi, 
cea matură de mîine — și trebuie să spun că fe-

lul cum receptează ea realitatea, cum trebuie s-o 
poarte apoi în mîini. nu poate lăsa pe nimeni 
indiferent.

— Paul Bentu este simbolul acestei generații ?
— $i el și Vali, eroul viitorului meu film, in

terpretat tot dc Emil Hossu sînt tineri complecși; 
filmele încearcă să-j demonstreze ; de altfel cred 
că filmul despre tineret are o importanță ma
joră, mai ales un film nu văzut ca o culegere de 
sfaturi și sentințe ci ca o analiză complexă, de 
pe toate planurile.

— Ești mulțumit, așadar dc primul film ?
— Deși cronicile sînt foarte favorabile, recu

nosc că filmul are. nu lipsurile lui. ci ale debu
tantului. lipsuri inerente de altfel.

— Ai amintit dc Vali, cine este de fapt acest 
personaj ?

— Va fi eroul viitorului film „Septembrie", 
dar pînă atunci aștept cu emoție procesul cine
matografic al „Decolării" care va avea loc la 
Hunedoara cu participarea publicului, a actori
lor.

— Spunc-mi Timotei Ursu, tc leagă ceva dc 
județul nostru ?

— După ce am făcut filmări pentru televiziune 
in zona Hațegului, la Dcnsuș, Păclișa, Pui, la 
Hunedoara, iar acum în Vale, ]a Lupeni, am în
drăgit mult aceste locuri de care mă simt foarte 
legat.

"ț Azi, 5 morlie, Io cămine
le Culturale din Valeo Jiului se 
desfășoară o vie activitate cultu- 
ral-educotivă. Astfel, ștofeta 
folclorică este dusă de locuito
rii din Cimpa la căminul cultu
ral din Banița, prilej de trece
re în revistă a frumoaselor obi
ceiuri din ceie două localități.

AGENDA
• Lo căminul cultural din 

Cimpu lui Neag, la ora 14, 
profesoora Maria Rocz prezin
tă expunerea „Instaurarea pri
mului guvern democratic'’, ur
mată de un program artistic 
închinat acestui eveniment.

Convorbire consemnată de 
Ionica FIERARU

• In cadrul unui ciclu de 
expuneri privind „România șl 
contemporaneitatea", la Iscroni, 
Viorica Brîndușescu, îndrumător 
la Muzeul mineritului, a ținut 
o expunere pe tema „Atitudi
nea morală față de muncă”. 
In cadrul aceluiași ciclu, azi, 
ora 16, învățătoarea Minodora 
Băncilă va vorbi despre „Poli
tica internă și externă a sta
tului nostru în ultimele luni".

Minerii Văii Jiului în lupta pentru
instaurarea unui guvern democratic

(Urmau din pag 1}

dc platformă al F.N.D. care a 
constituit baza unirii tuturor forțe
lor interesate in dezvoltarea demo
cratica a țării.

Deoarece reprezentanții reacțiunii 
au refuzat să adere ia platformă, 
în același timp, rcfuzînd să plece 
dc la putere, P.C.R. a chemat ma
sele populare să-și intensifice acțiu
nile pentru dcmLia guvernului.

La 15 octombrie, la Lupeni. 
10COC dr oameni au manilesiat îm- 
p triva terorii menținute în Valea 
Jiului, au cerul instaurarea unui 
„guvern la:g democratic care să .se 
preocupe dc interesele muncitorilor".

In aceeași zi la Petroșani s-au 
adunai muncitorii din Petroșani, 
I.onea, Petrila și Aninoasa. Mani
festația care a urmat viza demili
tarizarea inireprinderdor. desființa
rea detașamentelor jandarmerești etc. 
In timpul manilestațici in fața clă
dirilor publice s-a cerut demiterea 
unor conducători locali compromiși 
în fața maselor.

La 22 octombrie au loc alte a- 
dunări și manifestații la Petroșani 
ți Lupeni în care participanții cereau 

Țnlăturarca guvernului cu orice preț 
ți instaurai ea unui guvern demo
cratic Impresionante au lost adu
nările celor 25 C00 dc cetățeni dm 
Lupeni și 20 C00 dm Petroșani in 
ziua de 24 octombrie 1944. Mani-

festanții au cerut intr-un glas în
lăturarea guvernului reacționar și 
instaurarea unui guvern al F.N.D.

Alături dc cei vîrstnici, tineretul 
din Valea Jiului organizat de 
L’.T.C. a manifestat pe străzile o- 
rașului Petroșani purtind steaguri și 
pancarde pe care scria „Cerem ple
carea guvernului", „Vrem guvern 
al Frontului Național Democratic".

Încercarea guvernului Sănătescu 
de a guverna Iară reprezentanții 
clasei muncitoare a eșuat ca urma
re a valului dc manifestații popu
lare. La 4 noiembrie 1944 se for
mează un nou guvern condus de 
generalul Sănătescu. Poziția forțe
lor democratice s-a întărit simțitor 
deținind : viccprcșcdinția Consiliului 
dc Miniștri, 6 departamente și 3 
subsecretariate dc stat.

Avîntul revoluționar care a cu
prins masele a dus la înlocuirea 
autorităților locale peste voința ma
jorității reacționare din guvern. în
suși Sănătescu își exprima neliniș
tea într-o ședința a Consiliului de 
Miniștri : „Ceea ce mă îngrijorează 
pe mine este faptul ca nu cumva 
să sc
•5 treacă peste noi 
astăzi vor sa aleagă 
vor cerc lucru, cta 
mai putea stăpini".

Și in Valea Jiului 
cut pe it voința reacțiunii 
impus alegerea unor noi primari la

.-.ăpăm din mina autoritatea și 
aceste mase, care 

primari, mîine 
și nu le vom

masclc au vre
ți au

Petroșani în 4 noiembrie, iar la 
Lupeni in 6 noiembrie. Prestigiul 
dc care sc bucurau comuniștii a 
făcut ca in fruntea orașului Lu
peni să fie ales un comunist ca pri
mar. Instalarea noilor organe a lost 
un prilej dc noi manifestații dc 
simpatic față dc acestea și un fapt 
plin dc semnificații a fost into
narea cu acest prilej a imnului pro
letariatului „Internaționala".

Acțiunile pentru democratizare au 
vizat și conducerile minelor. La Lu
peni, într-o moțiune adoptată în 
ședința de sindical sc spunea : „Co
mitetul sindical să susțină cu tă
rie și hotărîrc în fața Direcției Mi
nelor această revendicare arzătoare 
(înlăturarea clementelor reacționare 
— n. n.) a muncitorilor și să im
pună înlăturarea acestor elemente 
din societățile miniere, ori care ar 
fi postul care îl dețin". S-a tre
cut și la acțiuni concrete, cînd mun
citorii s-au prezentat în masă în 
l’ața sediilor conducerii minelor ce- 
rind înlăturarea imediată a unor c- 
lemcnte care manifestau atitudini 
contrare intereselor muncitorilor. 
Astfel s-a procedat la Lupeni, la 
atelierele centrale din Petroșani, la 
Lunca ctc.

Concomitent cu acțiunile pentru 
înlăturarea clementelor reacționare, 
minerii, înțclcgînd nevoile țării, an 
depus eforturi tot mai mari pentru 
sporirea producției dc cărbune. Pen
tru a preveni acțiunile reacțiunii ci

au creat in cadrul sindicatelor „Co
misiile pentru control și perfecțio
nare a producției" care își propu
neau tocmai luarea tuturor măsu
rilor pentru „promovarea produc
ției". Printre alte măsuri luate dc 
aceste comisii a fost și introduce
rea schimbului la locul de muncă. 
Ca urmare a muncii susținute, piuă 
la sfîrșitul lunii ianuarie 1945 pro
ducția s-a dublat lață dc lunile an
terioare.

Mersul evenimentelor a dovedit 
di nici cel dc-al doilea guvern Să- 
nătescu nu putea să controleze viața 
politică și la 6 decembrie 1944 se 
formează un guvern condus de ge
neralul Rădescu. Majoritatea reac
ționară din acest guvern continuă 
să sc opună revendicărilor maselor 
revoluționare. Rădescu însuși începe 
sa amenințe cu reprimarea armață 
a manifestațiilor.

I !n uriaș val de demonstrații a 
dezlănțuit in întreaga țara cerincl 
înlăturarea guvernului Rădescu și 
instaurarea unui guvern democra
tic. La 15 februarie la Petro
șani, Lupeni, Vulcan și Petrila mi
nerii au manifestat, hotăriți să iasă 
in stradă în fiecare zi piuă ce gu
vernul va abdica. Pe pancarde se 
putea cili : „Jos guvernul Rădes
cu !“, „Vrem guvern F.N.D.".

Reacțîunca trece la acțiuni huli
ganice atacînd tinerii uteciști din 
Petroșani sub ochii îngăduitori ai 
organelor dc poliție. Mai mult, la

18 februarie asupra manifcstanților 
poliția a tras salve și a aruncat 
grenade lacrimogene. Aceasta a stîr- 
nit mînia maselor și‘s-a organizat 
o nouă manifestație cu prilejul că
reia participanții scandau lozinci 
ca : ..Jos Rădescu !", „Afară cu 
fasciștii și legionarii din poliție!" 
etc. In moțiunea adoptată se mai 
spunea : „Nc angajăm să luptăm 
cu toate torțele noastre pentru în
făptuirea și sprijinirea unui guvern 
F’.N.D. Cerem încă astăzi să vie 
la cîrnia țării guvernul F.N.D.".

Ca urmare a manifestațiilor ma
selor din întreaga țară, la 28 fe
bruarie 1945 Rădescu este silit să-și 
prezinte demisia. încercările pala
tului de a împiedica formarea unui 
guvern F.N.D. au eșuat, lovindu-se 
de hotărîrca maselor populare, și 
la 6 martie 1945 este instaurat pri
mul guvern democratic din istoria 
României. Așa după cum arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu „Victo
ria istorică de la 6 martie a lost 
rezultatul luptelor revoluționare ale 
maselor largi populare desfășurate 
sub conducerea P.C.R. pentru li
chidarea vechii puteri burghezo- 
inoșierești și făurirea unei noi orîn- 
dttiri sociale. Astfel, constituirea 
guvernului Groza nu a reprezentat 
o simplă schimbare de guvern, ci 
o schimbare a însuși regimului po
litic din țara noastră; instaurarea 
puterii revoluționai-demuctatice a 
muncitorilor și țăranilor". ,

1’1 \ | R| A ; Participarea femeii 
iața politică și cmnomică 

noastră.
(LUBURI LUPENI. 

tai Imn recitator din li
păi riotică" - concurs, ora 

10. VULCAN In sala dc lec
uită. ora IC DEZBATIRF 
< n tema . Cc ne oferă lectura 
• arților politice și ideologice. 
ANINOASA. Incepind dc la ora 
18 ’ ’ ...................*................
pentru tineret. PETRILA. 
ora 10 - DIMINEAȚA 
BASME.

; VULCAN : Cclc^yptc lo
godnice ale caporalului Zbtirev; 
PAROȘEN1 : Intr-n seara, un 
tren; I l'PFNI - MUNCITO
RESC: Familia Tot li; f.l'LTU- 
RAL: Povestirile lui Hoffman: 
URICANI

Magdalena Pupa, Amatt< 
letcii; 22 40 Telejurnal.

SI ARA DISTRACTIVA 
La 

DE

LUNI 6 MARTIE
< CASA DE CUI El 

PETROȘANI, n ora I7 
DIALOG INTRE GEM R MII

- in cadrul manifestărilor de
dicate semicentenarului IJ/T.C. 
la ora 18, recital al Școlii de 
muzică și arte plastice.

< CLUBURI. ANINOASA. 
Inccpînd dc la ora 16 — EX
PUNERE cu tema . 6 Martie — 
instaurarea primului guvern de
mocratic din istoria României, 
ntndus dc dr. Petru Groza. PE- 
IR1I.A. La căminul munciio- 
rexc, ora 18 INFORMAREA 
POLI TICA : Guvernul democra
tic condus dc dr. Petru Groza.

RA

Artizanat
In cadrul secției de me

canică fină din Petrila a 
Cooperativei „Unirea" Pe- 
’roșani se execută, la co
mandă, ornarea artistică a 
diferitelor servicii utilizate 
in gospodărie mm int cele 
pentru apă, lichior, vin etc.

DUMINICA 5 MARTIE.
< PETROȘANI — 7 NO

II.MBR1E ; Decolarea; REPU
BLICA : Domiciliul conjugal; PE
TRILA : Aeroportul, seriile 1-11; 
LONEA — MINERUL: 100 de 
dolari pentru șerif; ANINOA- 
SA : Fața pierdută; VULCAN : 
Frații; PAROȘF.N1 : Intr-o sea
ră, un tren; I liPENI - MUN
CI lORESC: Familia Toth; 
CULTURAL: Cele șapte logod
nice ale caporalului Zbtirev; 
1JARBATF.NI : Circ Iară fron
tieră; URICANI : Esop.

IR1E: Vis dâ dragoste, se- 
I-1I; REPUBLICA : Face- 
imii; PETRILA : .Aeropor- 
:riile I-1I; LONEA — MI- 
JL : Soarele alb al pustiu- 
ANINOASA : Fața pier-

8,15 Gimnastica pentru toți;
8.10 Cravatele roșii... din jude
țul Argeș. Tolba cu scrisori. 
Film serial : ..Fiul mării". Epi
sodul „Hoții dc Balene"; 10,00 
Viața salului; 11,10 Să înțele
gem muzica. Folclorul; 12.C0 De 
sirajă patriei; 12,30 Emisiune în 
limba maghiară; 14,00 Tele 
sport. Campionatul mondial dc 
ciclocros — proba pentru pro
fesioniști. înregistrare de la Pra- 
ga. I lochci pe gheață : Româ
nia Elveția. înregistrare de 
la patinoarul „23 August"; 16,00 
Postmeridian; 17,10 Film serial 
pentru tineret : „Planeta gigan- 
ților"; 18,00 Cîntare patriei; 
19,20 1 00] de seri — „Intim- 
plări cu Pcti"; 19,30 Telejurnal;
20.10 Handbal masculin : Româ
nia — Suedia (repriza a IJ-a) 
în cadrul competiției internațio
nale dotată cu „Trofeul Carpați". 
Transmisiune directă din Plo
iești; 20,40 Asiăzi c ziua ta. 
Program muzical-distractiv de
dicat „Zilei femeii". In distri
buție : Toma Caragiu, Dem. Ra
dulescu. Anda Calugărcanti, Mi- 
haela Mihai, Amza Pclea. San
da Toma, Marina Voica, Luigi 
loncscu, Nicu Constantin, Olim
pia Panciu, Mihai Constantines-

PROGRAMUL I 
Ictin de știri; 6,05 (.< 
mineții; “.00 Radiojurnal 
Ilustrate muzicale; 9.C0 Ora i 
itiliii; IC,C0 Radiomag.tzinul Ic 
meilor; 10,30 Pagini clasice 
ritmuri moderne: 11,00 Bulet 
de știri; 11.05 Intilnire cu m 
India populară și interpretul pre 
Irrat; 12.00 De toate pentru toți. 
13,00 Radiojurnal. Sport; 13.30 
Noi înregistrări de mtrzică popu
lată; 14,CO Unda veselă; 14.30 
Voci, orchestre, melodii; J5.CC 
Buletin dc știri; 15.05 Muzica ti 
șoară; 15,15 Spoit și muzică 
Transmisiuni de la 16-milc Cu
pei României la fotbal; 17.50 
Cînui Gică Petrescu; 18,00 Se 
rial radiofonic pentru tinerii as
cultători; 18.30 Estrada dumi 
nicală; 19.00 Radiojurnal; 20,CC 
Tableta de scară; 22.CO Radio 
jurnal; 22,10 Panoramic sportiv; 
22.30 Meridiane melodii: 22,50 
Moment poetic; 23.CO Meridia
ne melodii (continuare); 24.CO 
Buletin de știri; 0.0J—6.C0 1 
trada nocturnă.

I$

acrului la Petroșani 
plus 3 grade iar la Paring 
minus 5 grade Minimele 
fost de minus zero grade 
respectiv, minus 7 grade.

Grosimea stratului 
la Paring : 44 cm.

Pentru următoarele
Vreme închisa, cer 
noros. In regiunile 
mume pe a' 
și ninsoare, 
sudic.

I
I

O PRODUCTE SPORITA
Șl DE BUNA CALITATE

(Urmare din pag /)

prețul de cost al cărbunelui s-a 
realizat în procent de 99,9 la 
sută. însemnînd o economie de 
peste 250 000 lei. Acest lucru a 
fost posibil datorită depășirii 
planului dc producție, sporirii 
productivității muncii și redu
cerii consumurilor specifice la 
cherestea și la energia electrică. 
Influența constatată aici a re
prezentat 23,3 la sută din bene
ficiile peste plan obținute dc u- 
nitate .

Comparînd efectul structurii 
producției cu cel al reducerii 
prețului de cost în situația ana
lizată se observă — aproximativ 
— aceeași pondere ca influență; 
iată, deci, ce mare importanță 
are și studierea modificării 
structurii producției și. în prin
cipal, sporirea producției dc că
tre unitate la produsele a că
ror rată a rentabilității este 
marc, atît planificată, cît și r 
alizată.

Prin sistemul abordat de Cen
trala cărbunelui Petroșani de a 
urmări rentabilizarea fiecărei u- 
nități s-a fixat un așa-zis preț 
de decontare care reprezintă, de 
fapt, totalul cheltuielilor mate
riale ce le angajează unitatea 
și beneficiul ce trebuie reali
zat de aceasta. Acest sistem s-a 
dovedit în timp a fi foarte u- 
tll mai ales pentru cointeresa
rea membrilor colectivului de 
muncitori dc a realiza și depăși 
sarcinile de plan.

Acest preț de decontare este 
o variantă a ceea ce reprezintă 
pentru întreprinderile industria
le prețul de vînzare și în cadrul 
unităților miniere aceasta se 
obține în funcție de realiza
rea normei de cenușe și umidi 
ta te.

Trebuie să arătăm că în 
cursul anului trecut norma de 
cenușe a fost realizată și cea 
de umiditate depășită cu 0,1 
puncte. Aceasta a dus la recal
cularea prețului de decontare în 
minus și la pierderi la produc
ția marfă, dar care au fost 
compensate de depășirea planu
lui la producția brută. Influen
ța negativă datorată nerealiză- 
rij normei dc umiditate repre
zintă 23.4 la sută din beneficiile 
peste plan realizate.

Desigur, pentru 1972, așa cum 
rezultă și din chemarea la în
trecere lansată de E.M. Lupeni 
către toate unitățile din ramu
ra minieră, stau în fața colec
tivului sarcini sporite față de 
realizările anului trecut. Pentru 
îndeplinirea lor, se cere, în conti
nuare, creșterea gradului de u- 
tilizare intensivă a capacităților 
din dotare, reducerea substan-

rc

țială pe unitatea de produs a 
consumurilor specifice pentru 
materialele normate (lemn, ex
ploziv, plasă de sirmă), reduce
rea consumurilor specifice la e- 
nergie și aer comprimat și creș
terea gradului de rentabilizare 
a armăturilor metalice. De ase
menea, se cere din partea ca
drelor de specialitate ale minei 
urmărirea eficientă a cheltuieli
lor materiale de producție ți 
sesizări la timp a eventualelor 
nereguli sau discordanțe.

Puterea de muncă și maturi
tatea colectivului E.M. Lupeni 
sîntem convinși că nu va fi des- 
mințită nici în acest an, așa in
cit sarcina trasată de conduce
rea partidului și statului de a 
furniza materie primă pentru 
industria siderurgica se va du
ce. în bune condițiuni, la înde
plinire.

Uitarea sau
altceva ?

Continuind realizarea programu
lui de modernizare a vechiului fond 
locativ din colonie, sectorul l.G.Ii. 
Petroșani, în luna ianuarie 1972, 
a procedat la înlocuirea fe
restrelor la casele de pe stra
da Andrei Mureșanu. Lucrarea a 
fost cu răspundere executată, salis- 
fiicînd exigențele impuse, fapt pen
tru care, sectorul LG.L. merită a- 
precieri

Nu aceleași cuvinte frumoase, pot 
spune cetățenii despre amintitul sec
tor, în ceea ce prii eșie degajarea 
trotuarelor de diverse materiale ră
mase „uitate" in urma diferitelor 
lucrări.

De exemplu, >ub ferestrele celor 
două familii care locuiesc în casa 
cu nr. J, se mențin de aproape 
două luni grămezi de moloz, care, 
nu numai t<i strică aspectul gos
podăresc, dar < rrfozĂ dificultăți in 
circulația pietonilor.

Aspecte asemănătoare se pot ; e- 
dea și pe străzile Mthatl Kogălni- 
ceanu și 1 asile Alecsandri. Să fie 
intr-adevăr vorba de „uitare" !" Sau 
e vorba de cu totul altceva?

Așteptăm cuvenitele lămuiiri dc 
la i.u tot ii de conducere ai secto
rului l.G.L, Petroșani.

PREȚ U / R E
(Urmare din pag. /)

felicitat și de conducerea minei 
și a sectorului \'Ill, unde a avut 
ultimul loc de muncă, care i-au 
urat multă sănătate și mulți ani 
de viață fericită.

Iuliit Gubaș a ieșit la pensie 
regretind despărțirea de mină, 
de oamenii cu care a muncit ori

ve care i-a creicut tis grijă și 
nădejde, dar și cu sentimentul da
toriei împlinite. Ștafeta tradiți
ilor de muncă rodnică și dăruire, 
el a incredinfat-o unor comu
niști formați și căliți în flacăra 
devotamentului față de partid, 
între care se numără și un < m 
de încredere absolută pentru el. 
.4c«trt este Iuliic Gubaș-junior.

Mica publicitate
l’IERDUT legitimație pe numele Dondos Carolina, eli

berată de I’reparația Petrila cu numărul matricol 5214. O 
declar nulă.

Întreprinderea
I. L. H. S.

Secția S.U.C.T. Valea JiuluiT

♦

♦
♦
♦

sediul în orașul Uricani
angajează

mecanici dieseliști pentru reparații Belaz 
și Tatra 
mecanici auto 
specialiști în reparații pompe injecție 
conducători auto cu o vechime de 
puțin 3 ani.

Doritorii se vor prezenta la adresa de mai sus, 
telefon 122, Uricani.

cel

i.de
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II. I*. Chineză
„Experiență muzicală**

uneltirilor reacțiunii

La bani mărunți...

Cipru:

Sprijin puternic președintelui Makarios

Comitetul O. N. U. pentru definirea
La domiciliu ca și pe

străzi

asasinate, 73 000 de a- 
și 127 000 spargeri.

„Pictură.

cărții marxiste"

Dintotdcauna 
contrariile s-au atras

**
*

PARIS 4. — Corespondentul Agerpres. Paul Diaconescu, 
smite i Din inițiativa P.C. Francez și n Centrului de di- 

are a cărții și a presei, la Paris s-au deschis „Zilele cărții 
marxiste44. In clădirea fostei gări din Piața Bastiliei sînt ex
puse operele lui Marx. Engels, Lenin, precum și ale altor 
vinditori marxiști. Dc asemenea, expoziția cuprinde nume
roase standuri ale unor edituri și reviste din Franța, precum 
si din uncie țări socialiste.

Editurile din Republica Socialistă România expun ope- 
rcle complete ale lui Marx. Engels și Lcnin. Atenția vizita
torilor este atrasă dc scria de volume «Nicolae Ccaușescu i 
România pc calea desăvârșirii construcției socialiste44, tipă
rit în limba franceză la editura ..Meridiane*4, .Nicolae 
Ccaușescu : pentru o politică de pace și cooperare interna- 
tională". tipărit la editura .Nagel44, și ..Nicolae Ccaușescu", 
apărut sub semnătura lui M. P. Hamelet. în colecția .Destine 
politice** a editurii „Seghers4*. In standul românesc se re
marcă, de asemenea, volumele «Istoria României44, tipărit de 
editura pariziană .Horvath*4, ..Românii în rezistența france
ză44 și cartea de reportaje .România azi** a scriitorului Mi
guel Angel Asturias, laureat al Premiului Nobel.

..Zilele cărții marxisto*4 au fost inaugurate dc Andrc Vie- 
uguet. membru al Biroului Politic al P.C.F.

jlitmg' la Tokio 
pentru restabilirea relațiilor 
diplomatice cu

TOKIO 4 (Agerpres). — In ca
pitala japoneză a avut loc un mi
ting organizat de Partidul Socialist. 
Partidul Komcito, Sohyo, Congresul 
Național pentru restabilirea relați
ilor diplomatice dintre Japonia și 
China și Consiliul Național pentru 
normalizarea relațiilor dintre cele 
două țari — anunță agenția „China 
Noua".

L.uînd cuvîntul cu acest prilej, 
Tomomi Narita, președintele Parti
dului Socialist, a afirmat că există 
un singur guvern legal care repre
zintă poporul chinez — guvernul 
de la Pekin — și a cerut guver-

nului Saio să anuleze tratatul ja- 
pono-taivanez. Yoshikatsu Takciri, 
președintele Partidului Komcito, a 
arătat că „dacă guvernul japonez 
dorește într-adevar să restabilească 
relațiile diplomatice cu China, pa
sul logic care ar trebui să fie făcui 
îl reprezintă abrogarea tratatului ja- 
pono-taivanez, cate este ilegal și ine
chitabil".

Participanții la miting și-au ex
primat hotărîrea de a organiza miș
cări largi de masă in favoarea pro
movării prieteniei j.tpono-chinczc și 
a restabilirii relațiilor diplomatice 
între cele două țari.

P.C. dn Chite cheamă poporul 
să dea o ripostă hotărîtă

l’cj/fd căsătoriei lui Gcorgt 
Belcamp cu Eleanor Birt [S.U.A ) 
a atras un public foarte numeros 
Și nu din Intîmplare, deoarece 
Eleanor este .anghițitoare de flă 
cari" pt scena unui teatru de 
varietăți, iar George — pom piei 
Șt responsabil cu paza contra in 
cendiilor.

Cutremur
de pâmînt

în Iugoslavia
BELGRAD 4 (Agerpres). — 

După cum informează agenția 
Taniug, in partea dc nord-vest 
a bazinului minier Tuzla s-au 
produs, in scara zilei de 3 mar
tie, două cutremure consecutive, 
la un interval dc circa 7 minute. 
Cu o putere de 4 și, respectiv, 
6,5 grade pe scara MercallL A 
avut loc o întrerupere a curen
tului electric, ceea cc a dus la 
încetarea lucrului in fabrici Ș> 
mine. Au fost avariate o serie 
de case din satele învecinate. 
Nu s-au semnalat victime.

Comandamentul apărării na
ționale din Tuzla s-a întrunit 
de urgență luind, împreună cu 
Organizațiile dc muncă o serie 
de măsuri pentru ajutorarea 
populației.

Epicentrul cutremurului a fost 
Stabilit la 88 kilometri nord de 
Saraievo, mișcările seismice 
Cuprinzînd tot vestul Bosniei.

NICOSIA 4 (Agerprcs). — 
Parlamentul cipriot a adoptat 
sîmbătă. în unanimitate, o re
zoluție în care își manifestă 
sprijinul total pentru președin
tele Makarios, transmit agen
țiile Reuter Și France Pressc.

SANTIAGO DE CHILE 4 (A- 
gerpres). — Partidul Comunist 
din Chile cheamă poporul să 
den o ripostă hotărî tă unelti
rilor reacțiunii, care se opune 
actualului proces revoluționar 
din țară. Intr-o declarație a 
Comisiei politice a C.C. al P.C. 
din Chile, dată publicității, se 
arată că, prin intermediul unui 
așa-zis .proiect de reformă con
stituțională". aprobat în Con 
greș, partidele dc dreapta, care 
dețin majoritatea parlamentară, 
încearcă să înapoieze foștilor 
exploatatori întreprinderile tre
cute în proprietate de stat, bu
nuri ale întregului popor, și

Corul școlii din orașul Spat 
ding (Anglia) a cintat timp de 
48 de ore fără întrerupere, de 
pășind cu trei ore recordul mon
dial. In tot acest timp, eleiiloi 
li s-au dat tablele pentru a Ir 
proteja coardele vocale. „N-a 
fost un record de cintat, ci mat 
degrabă unul dc cruzime" au de
clarat părinții elevilor in legă
tură cu această ..experiența mu 
zicală"

Geneva: încheierea lucrărilor Comisiei
O.N.U. pentru condiția femeii

GENEVA 4 (Agerpres). — Co
misia O.N.U. pentru condiția fe
meii și-a încheiat lucrările la Ge
neva. Printre altele, Comisia a a- 
probat în unanimitate proiectul dc 
rezoluție prezentat de România și 
alte state, prin care se propune A- 
dunării Generale a O.N.U. să de
clare anul 1975 „An internațional 
al femeii". Rezoluția subliniază ne
cesitatea ca „anul 1975 să fie con
sacrat intensificării acțiunilor în
dreptate spre traducerea în viață 
a egalității intre sexe și spre spo
rirea contribuției femeii la dezvol
tarea națională și internațională". 
Documentul subliniază importanța 
rolului femeii pe plan național și 
la soluționarea problemelor majore 
ale contemporaneității — pacea, 
securitatea internațională și dezar
marea.

In cursul sesiunii, a fost adop
tat, dc asemenea, un alt proiect de 
rezoluție prezentat dc România, prin 
care comisia solicită secretarului ge
neral al O.N.U. și directorului ge
neral al U.N.E.S.C.O. să acorde o 
atenție specială măsurilor ce tre
buie luate pentru promovarea pro
gramelor de educație pentru tineri 
și tinere, ca mijloc de a se asi
gura înflorirea personalității umane 
și satisfacerea efectivă și concretă

a drepturilor ce revin fiecărei ființe 
umane.

Delegația română prezentă la lu
crări a fost condusă de Florica 
Paula Andrei, membră a Comite
tului executiv al Consiliului Națio
nal al Femeilor.

Totodată, parlamentul a invi
tat populația Ciprului să-și păs
treze calmul în fața situației 
critice actuale.

Pe dc altă parte, cotidianul 
grec «Ta Nea'* relatează des
pre ..grandiosul miting desfă
șurat vineri la Nicosia în spri
jinul președintelui Makarios, 
organizat la apelul cvasi-totn 
lității partidelor și organizați
ilor din Cipru. întrunind circa 
100 000 de persoane, a șasea 
parte a populației insulei, mi
tingul poate fi comparat doar 
cu manifestația populară prile
juită, cu 13 ani în urmă, de 
reîntoarcerea din exil a lui 
Makarios". Participanții la mi
ting, arată «Ta Nea*1, scandau 
lozinci în sprijinul lui Maka
rios și purtau pancarte pe ca
re scria : „Poporul se identi
fică azi cu președintele său".

să 1 împiedice, totodată, pc pre
ședintele Salvador Allende să-și 
exercite prerogativele conferite 
dc către Constituție. Rcacțlunca 
caută, dc asemenea, să bloche
ze prin intermediul Congresu
lui — caro în actuala sa com
ponență nu mai reflectă rela
țiile politice actuale — legea 
privind majorarea snlarlilor oa
menilor muncii în’ raport cu 
nivelul dc trai.

Documentul atrage atenția a- 
supra Intensificării acțiunilor 
sedițioase ale grupărilor re
acționare și atacurilor acestora 
împotriva programului economic 
guvernamental prin mijlocirea 
partidelor de dreapta.

Muzica 
și animalele

rotiția din Basel (Elveția) a 
emis o circulară prin care inter
zice categoric difuzarea muzicii 
prea zgomotoase în zona grădi
nii zoologice. Dispoziția a fost 
dată după ce s-a constatat că, 
din cauza unei asemenea muzici, 
o specie rară de cerb indian, iri
tată la maximum, a sărit peste 
bariera metalică, rănindu-se grav.

Milanezii care se a/lau intr-o 
zi in tramvai au rămas conster
nați văzind că unul din călă
tori nu avea mărunțiș ca să-și 
plătească biletul. Căutind prin 
buzunare, acesta a început să 
scoată o mulțime de bancnote in 
valoare de aproximativ 50 000 
lire. Misterul a fost imediat elu
cidat : milionarul „excentric" era 
de fapt un spărgător care toc
mai comisese un furt.

SUCCESE ALE
INDUSTRIALIZĂRII

ÎN ALGERIA
[Urmare din pag. 1)

Stimulează acțiunile de natură 
să permită pregătirea cadrelor 
necesare la diferitele nivele 
tehnice și de toate profesiile.

Un exemplu al amplorii 
procesului de industrializare cu
noscut de Algeria îl constituie 
complexul siderurgic de la El 
Hadjar. In fazele de tranziție 
spre capacitatea totală de pro
ducție. acesta a prilejuit pre
lucrarea unui milion de tone 
de minereu de fier, extras din 
bazinul Ouenza. situat în apro
piere. Produsele de fontă de la 
El Hadjar se bucură încă de pe 
acum de o bună apreciere pe 
piața internațională, ceea ce 
constituie o realizare de bun 
augur pentru viitoarele capaci
tăți competitive ale Algeriei în 
materie de siderurgie. Produc
ția complexului va permite ca, 
din 1974. Algeria să se dispen-

seze de importul unor produse 
siderurgice de primă importan
ță.

Meritul siderurgiștilor algeri
eni — a căror profesiune este 
«veche*4 de numai trei ani — 
este și acela de a fi ajuns să 
stăpînească tehnica și agregate
le complexe cu care realizează 
diferite produse, între care tu
buri sudate în spirale, de dia- 
metre mari, necesare constru
irii de conducte de gaz metan 
și țiței. El Hadjar a livrat cea 
mai mare parte a tuburilor fo
losite la construcția noului o- 
leoduc Mesdar—Skikda și a vi
itoarei conducte petroliere Hassl 
Messaoud—Arzcw. In următorii 
ani, capacitatea generală de 
producție a complexului va 
spori la 1800 000 tone de oțel 
pe an, în felul acesta urmînd 
să crească ponderea lui în ca
drul economiei naționale.
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agresiunii și-a încheiat lucrările 
sesiunii sale din 1972

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
Comitetul special al O.N.U. pen
tru definirea agresiunii și-a în
cheiat sîmbătă lucrările sesiu
nii sale din 1972. In ultima șe
dință, comitetul a adoptat un 
raport asupra dezbaterilor ac
tualei sesiuni, care urmează să 
fie prezentat Adunării Generale 
a O.N.U. In raport se cere, prin
tre altele. Adunării Generale a 
Națiunilor Unite să recomande

continuarea lucrărilor Comite
tului special pentru definirea 
agresiunii și în cursul anului vi
itor.

Delegația română care a par
ticipat la lucrările sesiunii Co
mitetului a fost condusă de re
prezentantul permanent al ță
rii noastre la O.N.U., ambasa
dorul Ion Datcu.

80 la sută din locuitorii ma
rilor orașe americane nu îndrăz
nesc să se aventureze noaptea 
pe străzi, iar un mare număr de 
cetățeni nu se simt in siguran
ță nici in propria locuință... 1- 
cestea sint constatările sondajului 
efectuat de -revista „Life". In 
1971, în orașele americane cu 
este un milion de locuitori, trei 

persoane din cinci au fost victi
me ale violenței. In întreaga ța
ră s-au înregistrat aproximativ

In Atlanta (S.U.A.) a fost 
inaugurată recent o expoziție de 
tablouri executate de cimpanzeii 
unei grădini zoologice. Organiza
torii au precizat că au fost su
ficiente doar citeva luni pentru 
ca antropoizii să fie inițiați în 
tainele picturii. Se pare că re
zultatul a fost excelent — pe 
planul rentabilității — deoarece, 
la scurt timp după deschiderea 
expoziției, s-au găsit destui ama
tori care să cumpere tablourile 
expuse.

• Comitetul pentru deco
lonizare al O.N.U. („Comite
tul celor 24") a hotărit să 
organizeze in cursul lunii a- 
prilie a.c. o serie de întruniri 
ale sale pe continentul afri
can. Comitetul, care este pre
zidat de Salim A. Salim, re
prezentant al Tanzaniei, ur
mează, de asemenea, să ia 
in dezbatere, săptămina vii
toare, situația din Rhodesia.

0 După cum informează 
agenția A.D.N., Consiliul de 
Stat al R D. Germane, întru
nit la Berlin într-o ședință 
prezidată de Walter UIbricht, 
președintele consiliului, a 
convocat cea de-a 4-a sesiune 
a Camerei populare pentru 
9 martie a.c.

• Patru persoane și-au 
pierdut viața, joi noaptea, 
ca urmare a ciocnirii a două 
trenuri în apropierea gării 
Ingolstadt, situată la aproxi
mativ 100 km nord de Mun- 
chen. Cinoi vagoane-cister-

cu două etaje. Datorită unei 
puternice furtuni de zăpadă, 
vizibilitatea se redusese foar
te mult.

nă, încărcate cu produse pe
trolifere, au explodat. Șocul 
exploziei a catapultat un va
gon într-o locuință ocupată 
de două persoane în vîrstă, 
care și-au pierdut viața. Ce- 
lelate două victime sînt me
canicii de locomotivă.

® In capitala Kenyei, Nai- 
bi, s-au încheiat lucrările 

primului simpozion panafri- 
can in problemele comerțu
lui, organizat din inițiativa 
Comisiei economice a O.N.U. 
pentru Africa (E.C.A.) și a 
Organizației Unității Africa
ne (O.U.A.). Participanții au 
adoptat o serie de recoman
dări menite să contribuie Ia 
stimularea dezvoltării comer
țului interafrican.

S. U. A. vor relua
acordarea ajutorului 
militar către Grecia
WASHINGTON 4 (Agerpres). 

— Președintele Nixon a hotărit. 
reluarea ajutorului militar al 
Statelor Unite către Grecia — 
informează agenția U.P.I. A-

ceasta hotărîre a fost comuni
cată în scris Congresului de 
către David Abshire, asistent 
al secretariatului de stat pen
tru relații cu Congresul.

Noi 
bombardamente 

americane
asupra 

teritoriului 
R.D. Vietnam

• Un avion bimotor ame
rican. aparținînd companiei 
aeriene „Mohawk Airlines", 
s-a prăbușit vineri noaptea, 
în apropiere de localitatea 
Albany (Statul New York). 
Catastrofa, în urma căreia 
și-au pierdut viața 16 per
soane — celelalte 32 aflate 
la bord fiind grav rănite — 
s-a produs ca urmare a izbi
rii aparatului de o clădire

@ După cum informează 
din Madrid agenția Reuter, 
fostul președinte al Argenti
nei Juan Peron, aflat în pre
zent in capitala spaniolă, a 
declarat că nu intenționează 
să se reîntoarcă în Argenti
na pentru a participa la vi
itoarele alegeri din această 
țară.

0 nouă reducere de personal
HOUSTON 4 (Agerpres). — 

Direcțiunea centrului spațial de 
la Houston (Texas) a anunțat că 
pînă la 30 iunie a.c. va proce
da la o nouă reducere a perso
nalului său. După cum a infor
mat un purtător de cuvînt al

Agenției Spațiale pentru Aero
nautică și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.), hotărîrea, ca
re va afecta aproximativ 150 de 
persoane, a fost luată ca urma
re a reducerii bugetului pe a- 
nul fiscal în curs.

HANOI 4 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe al 
R.D. Vietnam a dat publicită
ții o declarație de protest în le
gătură cu noile bombardamen
te americane asupra teritoriu
lui R.D. Vietnam, efectuate la 
1 și 2 martie a.c. In declarație 
— relatează agenția V.N.A. — 
se arată că avioanele america
ne au atacat provincia Quang 
Binh și unele regiuni din zona 
demilitarizată.

M.A.E. al R.D.V. condamnă 
aceste noi acte agresive și cere 
guvernului american să pună- 
capăt imediat și definitiv tutu
ror acțiunilor care atentează la 
suveranitatea și securitatea Re
publicii Democrate Vietnam.

POHțllf BUHCASUIVI
Am putea denumi Burgasul — 

cel mai sudic port maritim al 
R. P. Bulgaria — ,.Poarta petro
lului". Și aceasta pentru că, din 
cele trei importante surse de pe
trol din care marele combinat pe
trochimic al țării, aflat fi el aici, 
în apropierea orașului, își procu
ră prețioasa materie primă — ba
zinul Mării Negre, Mediterana și 
Golful Persic — tancurile petro
liere se îndreaptă toate către u- 
riașele rezervoare ale acestui port.

Mai mult decît atît. dacă pină 
astăzi amenajările portului, dota
rea și echiparea lui cu instalațiile 
necesare nu permiteau decît a- 
costarea unor tancuri de maxi
mum 45 ODD tone, în viitor el va 
putea prim: nave mult mai mari. 
Specialiștii Institutului .fTrans- 
proiect", pregătesc in aceste zile 
documentațiile necesare dezvoltă
rii și modernizării portului.

La începutul acestui an, con-

structorii de porturi bulgari, con
centrați la Burgas, au anunțata 
intrarea în exploatare a noului 
chei — de vest. Dotat cu două 
macarale portuare de cile 5 to-, 
ne, noul chei a și început să asi
gure descărcarea primelor nave 
specializate in transportul trun
chiuri lor de lemn. Iar aceasta a 
însemnat semnalul de „atac" pe 
un front mai larg a unui amplu 
program de construcții de porturi 
specializate la Burgas.

Portul Burgas are mulți ani de 
existență. An de an însă, această 
poartă maritimă a Bulgariei a de
venit tot mai mare și mai modern 
utilată, ajungînd, in anii socialis
mului, să reducă de două și chiar 
de trei ori durata de staționare 
a vapoarelor la încărcare sau lă 
descărcare.

In actualul cincinal (1971— 
1975), portul Burgas va cunoaște, 
o și mai susținută dezvoltare.

PERSPECTIVE SUMBRE

Din presa străină

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
PE MAPAMOND

— Continuindu-și tur-

Cosmos-477“ ★
★

★
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Constantin AMARIȚEI 
Corespondentul Agerpres la Sofia

Richey, 
Smith va juca împo- 
Andres Gimeno.

■ir

din Roma, a fost 
peste 70 000 de

NEW YORK — Timpul s-a 
mai îmbunătățit la Lake Placid

Principala direcție a programului 
urmărește ca, la sfirșitul anului 
1975, să se ajungă să se dubleze 
numărul ’ locurilor de acostare a 
vapoarelor, iar specializarea și e- 
chiparea tehnică a cheiurilor să 
permită reducerea, in medie la 
jumătate — de la opt la patru 
ore — a duratei staționării la 
chei a navelor.

Unul din cele cinci cheiuri 
care se vor mai construi aici, des
tinat produselor în vrac, va 
primi, incepînd cu anul 1973, 
minereuri, cărbuni și alte produ
se, din care mai mult de jumă
tate vor fi destinate combinatu
lui metalurgic Kremikovțî. Cele
lalte patru cheiuri, specializate și 
ele, vor fi construite în partea 
de vest a portului actual și or 
fi profilate pe exportul de me
tale, mașini și utilaje fi dotate 
cu instalațiile necesare manipu
lării conteinerelor de mare tonaj.

Tot aici se va desca 
resteaua importată de Bulgaria.

In programul de construcții al 
portului mai este prevăzută și 
crearea unui alt port, in apro
pierea căruia se vor înălța clă
dirile unui mare depozit frigori
fic pentru conservarea peștelui, 
cu o capacitate de 10 000 tone.

Intensa activitate a constructo
rilor desfășurată în aceste zile de 
însuflețită întrecere are loc in 
toate sectoarele portului. Iar a- 
ceastă activitate, deosebit de in
tensă se explică in perspectivă 
prin cele 60—65 de procente cu 
care se prevede să crească in 
cursul cincinalului comerțul ex
terior al țârii, iar o mare parte 
din aceste sihimburi comerciale se 
vor realiza pe aici pe la Bur
gas. prin „porțile" sale.

JAPONIA : Recent. Guver
nul Japonez și Ministerul A- 
părării au hotărit mutarea li
nei unități militare din ca
drul Forțelor de Apărare Ja
poneze (S.D.F.), la baza mili
tară din Tachikawa, care a 
fost nu demult eliberată de 
forțe militare ale armatei a- 
mericanc. Anunțarea acestei 
hotăriri a atras protestul ce
tățenilor japonezi, care au sa
lutat cu bucurie mutarea ba
zei militare americane de la 
Tachikawa, dar care în a- 
celași timp nu mai doresc nici 
un fel dc bază militară la 
Tachikawa (suburbie a capi
talei nipone). Organizațiile 
progresiste de masă din ca
pitala Japoniei au organizat 
o grevă însoțită de un miting. 
In foto : Aspecte de la de
monstrația de la Tachikawa.

Ip

Nordul Franței se află în
tr-o gravă criză economică 
și socială, relevă săplămina- 
Iul francez „Le Nouvel Ob
servateur". Cei trei piloni pe 
care se bazează industria a- 
cestei importante regiuni a 
Franței — cărbunele, side
rurgia Și textilele — se cla
tină. Minele de cărbuni se 
închid una după alta și, in 
consecință, producția de căr
bune a scăzut substanțial — 
de la 30 000 tone in 1959, 
la 20 000 tone în 1967. Se a- 
preciază că. in 1975, produc
ția dc cărbune va fi redusă 
la numai 10 000 tone, iar in 
anul 1983, toate minele vor 
fi închise.

Paralel, subliniază revista 
franceză, s-a înregistrat o re
ducere a numărului mineri
lor. Efectivul acestora a scă
zut de la 240 000 in 1946. la 
55 000 în 1970. In 1975 nu
mărul minerilor va ajunge la 
numai 10 000. In fața acestei

sumbre perspective, minerii 
sint îngrijorați de faptul că, 
pierzîndu-și locurile de mun
că, este foarte greu, in con
dițiile actuale, să găsească 
altele. Dar, ceea ce este, poa
te, cel mai greu, este recali
ficarea lor. „Ni s-au promis

circa 65 000 dc noi locuri de 
muncă pentru anul 1975 — 
afirmă Gilbert Ryon, secretar 
al Uniunii regionale a 
C.F.D.T. — dar reducerile e- 
fective previzibile sînt de 
80 000—100 000. In plus, popu
lația activă sporește anual 
cu aproximativ 30 000 de ti
neri".

După ce arată că siderur
gia este și ea afectată pe mă
sură ce producția de cărbu
ne scade vertiginos. „Le 
Nouvel Observateur" scrie că

industria de textile este su
pusă aceluiași proces de dis
pariție lentă, cauzat de închi
derea constantă a filaturilor. 
In luna iunie, afirmă revis
ta, urmează să-și închidă 
porțile, pentru totdeauna, fi
latura din Fives, cu care pri
lej 1 300 dc persoane vor ră- 
mînc fără lucru. Acestea vor 
îngroșa rindtirile șomerilor 
din Nord, al căror număr po
trivit declarației lui Gilbert 
R.von, a atins deja 40 000. 
Aproape jumătate din cei 
fără lucru sînt tineri pină la 
25 de ani. Problema tineri
lor din Nord este, poate, mai 
gravă decit oriunde în Fran
ța, conchide «Le Nouvel Ob
servateur", arătind că, in 
cursul unei anchete oficiale, 
întreprinsă in această zonă, 
s-a constatat că 29 la sulă 
dintre tineri doresc să-și 
schimbe meseria iar 50 la 
sută nu au nici un fel de ca 
lificare.
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MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
a 4 marlic, în Uniunea So

vietică a fost lansat satelitul 
artificial al Pămintului «Cos- 
mos-477”. la bordul căruia sînt 
instalate aparate pentru conti
nuarea explorării spațiului cos
mic, anunță agenția TASS.

Centrul c’e coordonare și 
calcul prelucrează informațiile 
obținute dc la bordul satelitu
lui.

Redacția șl administrația ziarului i Fetr&șanI, strada Republicii Nr. 90, telefon i 1662

BUDAPESTA La campiona
tele europene de atletism pe 
teren acoperit (Grenoble 11—12 
martie), Ungaria va fi reprezen
tată de un lot de șase sportivi 
(patru atleți și două atlete).; 
Lotul masculin cuprinde pe 
Isvan Major și Jozsef Tihany 
(săritura in înălțime), Robert 
Steinhacker (săritura cu prăji
na) și Andraș Zsinka (800 m).

La startul probelor feminine 
vor fi prezente Magdolna 
Kotnka (săritura în înălțime) și 
Maria Velekei (800 m).

NEW YORK. — Finala probei 
de dublu din cadrul turneului 
internațional de tenis de la 
Hampton (Virginia) se va dis
puta între cuplul român Ilie 
Năstasc-Ion Tiriac și perechea 
spaniolă Andres Gimeno-Manu- 
el Orantes. In semifinale, jucă
torii români au ciștigat in trei 
seturi cu 7—5, 2—6, 7—5 in (a-

ța cuplului american Cliff Ri- 
chey-Tom Edlefsen, iar Gimeno 
și Orantes au eliminat cu 6—4. 
7—6 perechea americană Toni 
Gorman-Jimmy Connors.

Reamintim că in semifinalele 
probei de simplu, Ilie Nustase 
îl Va intîlni pe Cliff 
iar Stan 
triva lui

ROMA 
nul in Europa, cunoscuta echi
pă braziliană de fotbal F. C. 
Santos a Jucat cu formația A.S. 
Roma. Fotbaliștii brazilieni au 
obținut victoria cu scorul de 
2—0 (1—0), prin golurile mar
cate de Ze Carlos (min. 10) și 
Edu (min. 77).

Partida disputată pe stadio
nul olimpic 
urmărită de 
spectatori

și a permis schiorilor alpini să 
participe la proba de slalom u- 
riaș din cadrul Jocurilor mon
diale universitare de iarna. Du
pă oprirea cronometrelor, teh
nicienii și concurenții au avut 
surpriza de a constata că tim
pul cel mai bun în prima man
șă a fost realizat de polonezul 
Jan Bachleda — l,36*’90/10U.

In turneul de hochei, echipa 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 
8—3 formația S.U.A., asigurin- 
du-și locul întii în competiție.

SOFIA — In turneul interna
tional de tenis de la Sofia, 
iucătoarea româncă Mariana 
Simionescu a învins-o pe Koch 
(R.D. Germană) cu 3—6, G—2, 
6—2 in semifinalele probei do 
simplu. In semifinalele probei 
de dulblu, cuplul Mariana Si- 
mionescu-Virginia Iluziei a 
pierdut cu 7—5, 4—6, 3— 6 în 
fața perechii cehoslovace Na- 
vratilova-Strnadovo.
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