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S Martie
Ziua internaționala a femeii. Ziua mamelor, a soțiilor, a 

surorilor, a tovarășelor noastre de muncă !
Omagiem in această zi mai înainte și mai înainte de toa

te — aducindu-i in dar. buchetul recunoștinței și dragostei 
noastre infinite — femeia care no-a zămislit și ne-a încălzit 
la sinul ei. bucurindu-se și suferind deopotrivă pentru noi : 
omagiem femeia cu care nc-am unit destinele cimentate de 
sentimentul iubirii trainice și al voinței de a perpetua speța 
umană și de a fi alături la bine și la rău pînă la sfârșitul 
sfârșitului : omagiem ființa alături de care nc-am hrănit la 
același sin. cu care în anii zburdalnicei copilării ne-am cer
tat și nc-am bătut adeseori pentru te miri ce, dar care ne-a 
purtat întotdeauna sentimentul dragostei scăldate in bobul de 
rouă ; omagiem, in sfârșit, pe acei ghiocei care ne înveselesc 
căminul și care mâine vor fi soții, mame...

Omagiem ființa cea mai generoasă, cea mai darnică și 
mai sensibilă, in care dragostea și suferința se mistuie la 
iele mai inalte temperaturi, aducindu-i în dar laurii senti
mentelor noastre imaculate.

Cu acest prilej festiv încercăm un sentiment de profun
dă admirație și stimă față de femeia Văii Jiului. Privind-o 
prin lup3 istorici, o vedem in vremurile dc odinioară ducind 
povara traiului greu dc soție de miner, impărțind cu el gri
jile și suferințele, dar totodată fiindu-i tovarăș de nădejde 
și nedespărțit in lupta împotriva exploatatorilor și asuprito
rilor, ducind mâncare greviștilor, aruneînd cu pietre in jan
darmi și polițiști, ascunzind și ocrotind luptătorii pentru 
libertate prigoniți, înfruntând alături de bărbați închisorile 
și teroarea, mistuindu-și in același timp în inimă focul sen
timentului matern.

Ce este astăzi femeia Văii Jiului?
Soție liberă, de miner liber, alături dc care contribuie la 

prosperarea și înflorirea patriei socialiste. Muncitoare cu bra
țele sau cu mintea in industrie, in transporturi și pe șantie
re, in instituțiile dc invățămint, cultură și artă, în domeniul 
ocrotirii sănătății și asistentei sociale, activistă neobosită in 
organele obștești, harnica gospodină nu numai a propriului 
cămin dar și a cartierelor și orașelor.

\nul acesta Ziua internațională a femeii se sărbătorește 
in țara noastră sub semnul muncii avântate a întregului po
por pentru înfăptuirea obiectivelor luminoase stabilite de 
Congresul al X-lca al partidului. împreună cu femeile din 
întreaga țară, femeile din 'alea Jiului iși aduc contribuția 
valoroasă la edificarea societății socialiste. însuflețite de 
grandioasele obiective stabilite dc partid, femeile din Valea 
Jiului, în rind cu milioanele dc femei din rîndurilc poporu
lui român și ale naționalităților conlocuitoare, alături dc toți 
oamenii muncii^ iși consacră in aceste zile întreaga muncă, 
întreaga capacitate creatoare înfăptuirii planului de stat pe 
anul 1972. activitatea lor inscriindu-se pe aceleași coordona
te ale dinamismului viguros care caracterizează femeia mun
citoare din (ara noastră. In acest scop organizațiile femeilor 
din municipiu] nostru și-au sporit contribuția in muncă pen
tru valorificarea mai intensă a potențialului productiv al în
treprinderilor și șantierelor, pentru creșterea mai rapidă a 
productivității muncii, reducerea cheltuielilor de producție, 
ridicarea calității produselor, utilizarea rațională a timpului 
de lucru, mărirea eficienței întregii activități economice. Ele 
răspund astfel cu noi succese în muncă însuflețitoarelor che
mări la întrecere socialistă lansate de unitățile fruntașe din 
industrie pentru depășirea planului de stat pe anul in curs.

La 8 Martie, femeile din România sărbătoresc alături de 
surorile lor din lumea întreagă — Ziua internațională a fe
meii — exprimîndu-și și cu acest prilej solidaritatea cu lupta 
care se dă pretutindeni in lumea contemporană, pentru li
bertate și independență națională, pentru bunăstare și pro
gres. pentru socialism și pace.

De ziua voastră, stimate tovarășe femei, odată cu cele 
mai calde felicitări, vă încredințăm sentimentele noastre a- 
lese de dragoste, stimă și profundă recunoștință.

Tehnicianul Adalbert Iacob de Ia I.P.C.M.H. Petroșani 
— unul din compctenții lucrători ai acestei instituții — 
cxccutînd un panou cu elemente logice necesar in automati
zarea minieră.

Adunare festivă închinată 
Zilei internaționale 

a femeii
Ieri după-amioză la Casa de 

cultură a sindicatelor din Petro
șani a avut loc o adunare festi
vă închinată sărbătoririi Zilei in
ternaționale a femeii.

La adunare a participat un ma
re număr de femei din întreprin
derile și instituțiile municipiului, 
muncitoare, intelectuale, funcțio
nare, gospodine, activiste pe tă- 
rîm obștesc.

Despre însemnătatea și semni
ficația acestei sărbători a vorbit 
tovarășa Maria Brănișteanu, mem
bră supleantă a Biroului Comite
tului municipal al femeilor.

In încheierea adunării festive 
s-a prezentat un program ar
tistic la care și-ou dat con^ 
cursul formații de artiști amatori.* 
din cadrul Cosei de cultură.

Ședința Comitetului
Executiv

al C. C. al P. C. R.
In ziua de 7 martie 1972 a avut loc ședința 

Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prezida
tă de tovarășul Nicolac Ccaușcscu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român.

Au participat, ca Invitați, miniștri și alți con
ducători ai unor organe centrale.

Comitetul Executiv a examinat proiectul Legii 
cu privire la activitatea de comerț interior și 
a hotărit ca acesta să fie supus dezbaterii pu
blice și prezentat, spre legiferare. Marii Adunări 
Naționale.

In continuare. Comitetul Executiv al C.C, al 
P.C.R. a examinat și aprobat propunerile pri
vind extinderea unor avantaje acordate coope
rativelor agricole de producție, cultivatoare de 
sfeclă de zahăr și asupra producătorilor indivi
duali, care vor livra, pe bază de contract, sfeclă 
de zahăr ; propunerile privind realizarea unor 
lucrări de investiții, care urmează să fie puse 
în funcțiune in actualul cincinal și a soluționat 
probleme ale activității curente.

O sarcină prioritară a minelor 
Lupeni, Bărbăteni și Uricani

Exploatarea rațională a
Combinatul siderurgic Hune

doara. unul dintre cei mai mar’, 
gigenți ai economiei naționale, 
cunoaște în actualul cincinal o 
dezvoltare impetuoasă, situîn- 
du-se printre principalii furni
zori dc materie primă pentru 
industria constructoare dc ma
șini.

Pentru transformarea mine
reului în fontă șl oțeluri, cele 
mai importante furnizoare de 
cărbune cocsificabil indigen 
sînt exploatările miniere Lu
peni, Bărbăteni și Uricani din 
bazinul carbonifer Valea Jiu
lui, care livrează cea mai mare 
cantitate de huilă înnobilată, 
alături de o cantitate mai mică 
de huilă specială de Ia Petrila.

Sarcinile mereu sporite ale 
siderurgiștilor hunedoreni, se 
răsfrîng și asupra activității ce
lor trei exploatări care trebuie 
să se dezvolte în același ritm, 
cu aceeași dinamică, cunoscînd 
că acestea extrag huila pentru 
siderurgie. Față de realitatea 
ca atare, considerăm imperios 
necesare cercetările în vederea 
creșterii volumului de rezerve 
și valorificarea lor totală pen
tru acest scop.

In cursul lunii februarie a.c.. 
la o analiză a modului în care 
s-a desfășurat în cursul anului 
1971 activitatea de cercetare 
geologică, exploatare rațională 
și protecția zăcămîntului de hu
ilă cocsificabilă din cele trei 
perimetre în vederea stabilirii 
unor măsuri pentru îmbunătă
țirea activității în acest an, 
6-au constatat atît realizări cît 
și unele lipsuri.

In cele ce urmează nu vom 
analiza părțile pozitive ale ac
tivității. acestea constituind 
sarcini obligatorii, ci ne vom 
referi la unele aspecte negati
ve fie că sînt recente, fie că 
sînt de dată mai veche și cârc, 
pînă în preîent, nu și-au găsit 
rezolvarea.

La exploatarea minieră Lu

ing. Octavian BOCA 
șeful Inspectoratului geologic 

minier Petroșani

peni, planul lucrărilor de pre
gătire s-a îndeplinit în propor
ție de 92,1 la sută, ceea ce a 
contribuit la micșorarea volu
mului de rezerve pregătite, ne
cesare preluării capacităților de 
producție în perioadele viitoare 
șl, implicit, dezvoltării prevă
zute în studiile tehnico-econo- 
mice.

Producția de huilă realizată 
peste prevederile planului s-a 
obținut, aici, pe seama unei 
exploatări preferențiale a stra- 
telor cu productivitate mai ma
re. în detrimentul straielor sub
țiri. Datorită unui control inefi
cient din partea personalului 
mediu tehnic, privind exploa
tarea rațională, s-au înregistrat 
două focuri, ceea ce a condus 
la frînarea avansării lucrărilor 
de producție în zonele respec
tive. In plus, s-a neglijat pla
sarea intensivă a unor abataje 
din stratele 3 și 5.

Inginerul geolog de aici — 
a cărui activitate se definește 
prin acționarea în direcția cer
cetării. a creșterii volumului 
de rezerve, în vederea valorifi
cării lor integrale, s-a ocupat 
în măsură insuficientă de aceste 
probleme. întrebat asupra cau
zelor acestei situații a răspuns 
că face ceea ce îi ordonă con
ducerea. Sigur, trebuie să se ți
nă seama de dispozițiile primi
te, dar dacă se constată că 
acestea nu satisfac întrutotul 
cerințeie. exigențele sporite, da
că e vorba de aportul dînsului 
concret, necesar, în creșterea 
volumului de rezerve și, impli
cit, în ceea ce privește dezvol
tarea minei, nu are nici un cu- 
vînt de spus ?

La Exploatarea minieră Băr
băteni — unitate intrată în 
producție cu o întîrziere de a-

proximativ doi uni — privitor 
la cercetarea geologică, adică 
tocmai la activitatea care tre
buie să promoveze noi volume 
de rezerve, s-a atins doar o pro
porție de realizare do 57,7 Ia 
sută la capitolul săpări de ga
lerii.

Producția de huilă brută s-a 
îndeplinit numai în procent de 
92.8 la sulă datorită declanșă
rii unor focuri endogene în 
stratele 3 și 4. Dar, declanșa
rea acestor focuri se datorește 
unor cauze de ordin subiectiv, 
în sensul că. deși se cunoștea

(Continuare in pag. a 3-a)

In plin soare...

Recent, detașamentele cla
selor a VI-a A și B de la 
Școala generală nr. 5 Lupeni,

și pionierii unui detașament 
oaspete de la Școala genera
lă nr. 2 din aceeași localita
te. au petrecut clipe de ne
uitat, în cadrul unei activi
tăți comune. Intr-o atmosfe
ră entuziastă, specifică pio
nierilor au fost evocate mo
mente de seamă din ..Lupta 
proletariatului român" avîn- 
du-se mai mult în vedere 
mișcarea muncitorească des
fășurată între anii 1929— 
1933. Acțiunea s-a bucurat de 
un deosebit ecou în rîndul 
pionierilor care au înțeles sa
crificiile proletariatului con
dus de partid pentru viața 
fericită de azi.

OASPETELE PIONIERILOR

Pionierii clasei a IH-a A 
de la Școala generală nr. 1 
Lupeni au invitat printre ei 
zilele acestea pe comunistul

veteran Cristea Aron, care, 
într-un cadru festiv a vorbit 
copiilor despre lupta Parti
dului Comunist Român și a 
Uniunii Tineretului Comu
nist în ilegalitate. La întîl- 
nirea care a avut loc în sala 
de ședințe a E.M. Lupeni au 
participat și părinții pionie
rilor. In încheiere, pionierii 
au prezentat un frumos spec
tacol artistic.

.CINSTIND TRECUTUL, 
OM \GIIND PREZENTUL, 
SA NE PREGĂTIM PE MĂ

SURĂ VIITORULUI"

După cum ne-a informat 
pioniera Georgeta Diacones- 
cu, așa a fost intitulată o ac
țiune a unității de pionieri a 
Școlii generale nr. 5 Vulcan 
de săptămîna trecută la care 
și-au propus să discute des
pre trecutul orașului lor, des-

pre dezvoltarea lui din ulti
mii ani.

Cu această ocazie pionierii 
au invitat în mijlocul lor pe 
tovarășul Aurel Bîrlea, secre
tar al comitetului orășenesc 
de partid și pe tovarășul Tu
dor Mucuță, fost activist al 
U.T.C. Pionierii au pus oas
peților întrebări despre lupta 
minerilor din Vulcan pentru 
o viață mai bună, despre 
sprijinul pe care comuniștii 
l-au primit în anii grei de 
luptă din partea uteciștilor.

Cinstind memoria comuniș
tilor care au luptat pentru 
a schimba viața grea a oa
menilor, exprimîndu-și ad
mirația pentru munca între
gului nostru popor, pentru 
înflorirea patriei dragi, în 
rîndul pionierilor a sporit 
hotărîrea de a deveni urmași 
demni ai comuniștilor.

Excursie 
de orientare 
profesională
Un grup de 28 de elevi din a- 

nul IV cursuri de zi, de la Li
ceul de cultură generală din 
Uricani. a efectuat, duminică 5 
martie a.c., o excursie de orien
tare profesională în municipiul 
Hunedoara și Deva.

Cu acest prilej tinerii ex
cursioniști au vizitat Combina
tul siderurgic și Castelul Huni- 
azllor. Termocentrala Mintia și 
Muzeul de istorie din Deva, U- 
zina Călan și pădurea Slivuț 
de la Hațeg.

Prin faptul că profesoara Vi
orica Nuțiu care i-a însoțit le-a 
furnizat ample informații în le
gătură cu fiecare loc vizitat, 
excursia a constituit pentru e- 
levi o adevărată lecție de cu
noaștere a profesiunilor și locu
rilor de muncă din județ.

România socialistă in imagini și fapte
„Cetăți“ noi,

in vechea cetate
a lîrgoviștei

— Iată, exclamă inginerul șef, descriind cu 
brațul un larg arc dc- cerc, acesta este șuntierul !

Și măsurăm cu privirile dimensiunile vaste
lor cetăți în devenire de pe suprafața întinsă 
pc care constructorii o numesc cu mîndrie .noua 
platformă industrială a Tîrgoviștei1*. Ceea ce 
vrea parcă să delimiteze acest perimetru din 
zona gării de mai vechea platformă indusu lă 
aflată chiar în inima bătrînului oraș, unde se 
înalță tot ca o creație a anilor noștri, marea u- 
zinâ tirgovișteană producătoare de utilaj petro
lier. Cunoscută pînă acum pe meridianele glo
bului grație îndeosebi acestor utilaje moderne 
de extracție a țițeiului, capitala județului Dîm
bovița își va spori considerabil faima industria
lă, producînd într-un viitor apropiat oțeluri dc 
calitate superioară, strunguri de înaltă tehnici
tate. o gamă largă dc becuri speciale. Imensa 
platformă industrială, care se întinde pe o lun
gime dc cîțiva kilometri la una din periferiile 
orașului, reprezintă unul din marile șantiere na
ționale ale tineretului. Mii de constructori, dintre 
care mare parte purtînd ecusonul dc bri
gadieri, muncesc cu entuziasm, cu patos și spi
rit responsabil pentru făurirea acestor cetăți. 
Străbătînd in lung și în lat noua platformă in
dustrială, ale cărei construcții își conturează tot> 
mai clar siluetele masive, retrăiești parcă aevea. 
dar la densitatea și amplitudinea timpului dc

Nicolac POP
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NOUL HOTEL „AU»“ DIN SATU MARE
Recent, la Satu Mare s-a dat în exploatare noul hotel

„Aurora". Această nouă gazdă sătinăreană pune la dispoziția 
vizitatorilor 108 camere cu 20-1 paturi, un restaurant cu 100 
locuri și un bar dc zi.

SECTOR FRUNTAȘ LA MINA LUPENI
După primele două luni a- 

le acestui an, colectivul sec
torului VII al Exploatării mi
niere Lupeni conduce in în
trecerea dintre sectoarele mi
nei, cumulând în aceste luni 
un plus de peste 5 (100 tone 
cărbune extras Ia suprafață.

Cele 2 200 tone cărbune 
produse peste plan in luna 
februarie sînt însumarea pro
ducției obținute prin depă
șirea sarcinilor de către fie

care din brigăzile dc abataj 
ale sectorului. Astfel, brigada 
condusă de Emil Kopandy, 
din abatajul frontal în stra
tul 15, bloc 7, a depășit sar
cina de productivitate sta
bilită cu aproape 2 la sută, 
extrăgind peste sarcina de 
plan lunară 171 tone cărbu
ne, De asemenea, la frontal, 
brigada condusă de Martin 
Varga a extras peste plan 
200 tone cărbune.

DĂRUIREA
Citeam, uu demult, intr-un 

..periodic" o ..cronichela" pe 
marginea recentelor spectacole 
susținute, la București (și retrans
mise și de televiziune), de Duke 
Ellington, unul dintre cei mai 
rafinați ași ai jazzului mondial 
— ,.ducele cu morgă academi
ca". Și se afirma, acolo, negru pe 
alb, că Ellington .at obținut im
posibilul, impact nd spiritul im
provizației, care rămine sufletul 
însuși al jazzului, cu aranjamen
tul marii orchestre". E adevărat. 
Accept și supoziția că, ,Jntre 
nonșalanța expresiei și precizia 
tehnică, aii ta cită poate încăpea 
in puterea de cuprindere a am
belor noțiuni, a dispărut orice

== Opinii =
contradicție". Așa e! Și, in fond, 
lăsind la o parte exagerările, ce 
e acesta decit rodul unei munci 
intense, perseverente. Îndelungi... 
Dar, să revenim. Aș aduce o co
rectură, aș adăuga, mai degrabă, 
un cuvint, un singur cicvint în 
primul citat. Ellington a tras o 
„liniuță de unire" intre improvi
zație și aranjament orchestral. 
Și a obținut un lucru formida
bil, excepțional. Dar acesta este, 
oare, imposibilul ? Nu. imposibi
lul, cred eu, nu poate fi atins! 
Doar „aparentul imposibil" poa
te fi atins...

De aici doresc să-mi încep opi
niile... Pentru că, la urma urmei, 
trebuie să admitem, din capul lo
cului, că acest, cum il numeam 
„aparent imposibil" mai poate fi 
numit, intr-un limbaj, să-i zi
cem. mai accesibil, „prima haltă 
a desăvirșirii". Cum se poate a- 
junge aici? Greu. Extrem de 
greu. Iți trebuie, in principiu, ta
lent si pasiune, la care ești nevoit 
(dacă, chiar, vrei!) să adaugi 
multă multă muncă. Ne-am o- 
bișnuit să credem că asemenea 
pretenții — mă refer, cred că se 
subînțelege, numai la arta spec
tacolului, de orice gen ar fi a- 
cesta — se ridică doar în fața 
profesioniștilor. Eroare! De ce ? 
Dacă ne-am obișnuit să situăm, 
cu o oarecare doză de toleranța, 
reușitele spectacole ale artiștilor 
noștri amatori dincolo de condi
ția lor — supusă, încă, orice s-ar 
spune, întîmplării și nesiguranței
— intr-o zonă a relativei pro
fesionalizări, atunci, să recunoaș
tem, aceasta se datorește numai 
și numai pasiunii lor constante, 
dăruirii aproape totale cu care 
aceștia iși „construiesc" specta
colul. De aceea — pentru că a- 
ceastă dăruire aproape totală este, 
încă, in mișcarea artistică de a- 
maiori, de la noi din Vale, o 
„floare de colț" greu tangibilă
— m-am ferit, mai ‘întotdeauna, 
în îndelungata-mi naivitate în a- 
cest domeniu, să emit aprecieri

Prof. Ghcorghe POPA 
directorul Școlii populare de artă 

Petroșani
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METAFORA DE MARTIE
Există o dimineață de martie 

ci nd pe întreg mapamondul mii- 
nile bărbaților, deprinse să mi
luiască mașini complicate, mis
tria, ciocanul sau condeiul, se iu
țind. împinse de o emoție In
dică, spre cele mai frumoase flori 
din grădina venerației și a recu
noștinței.

Ori că e vorba de ființa care 
ne-a dat viață, de cea cu care 
impărțim bucuriile și necazurile 
diurne, de cea pe care am ales-o 
pentru ca să devină pentru tot
deauna — poate, reazirn la bine 
}i la rău — de cea cu care mun
cim alăturea, de cea de care ne 
leagă ^amintiri pierdute ‘îndărătul 
storurilor vremii, sau pur și sim
plu de cea care a fost, este și va 
rămine o veșnicie — după cum 
spune poetul — sarea pămîntului. 
in această dimineață de martie, 
dragostea, afecțiunea și recunoș-

tința vor să iasă din cadru! o- 
bișnuit, cotidian.

...Și, iată de ce, pe meleagu

noastre bărbații, de la micrile ......................_ .................
la mare, se grăbesc dis-de-dimi- 
neață să siringă din pocaluri de 
cristal scăldate in rouă zorilor,

primele flori atinse de sărutul 
primăverii.

...E zi de sărbătoare. Prilej de 
aduceri aminte, urări de bine și 
de prosperare și Încrezătoare zbo
ruri către viitor. Pentru noi, 
bărbații, prilej de încercare a 
certitudinii că pe drumul înfăp
tuirilor noastre nu sîntem soli
tari, iar pentru ELE — sărbă
toritele — cadru festiv și tra
dițional de a primi garanția că 
in realizarea tuturor năzuințelor 
se pot bizui pe sprijinul nostru.

8 Martie. Ori cit aș scotoci in 
labirintul memoriei, nu-mi vine 
pe virf de stilou o metaforă mai 
plastică și mai patetică decit 
aceea a FEMEII CU FLOAREA.

Oare fără ele. FEMEILE, pil 
mimul ar mai fi allt de bogat 
în flori?

Tiberiu KARPATIAN



2 MIERCURI R MARTIE 1971

!Un
I
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4ț____

dar pentru ochii ei
In ochii tăi, dc mamă sau soție, 
Zăresc născind izvorul dimineții, 
Fintină nesecată, de-apâ vie, 
Cc udă rădăcina tinereții 
Căci ochii tăi de perle nestemate. 
Păzesc un cer crescut pc baricade 
Sub largul lui aripa, «are bate, 
Rotește spre înalte colonade 
Prin ochii tăi privesc spre generații. 
Trecut, prezent și miinc — Viitorul. 
Și număr ciocârliile, prin spații. 
Nemărginirii dedicindu-și zborul 
In ochii tăi deschiși văd împlinirea 
Fecundei reveniri a primăverii, 
Și, pentru ca, din inima-mi, iubirea 
O dărui, miilor dc ochi ai țării

Există in tara aceas- 
ta de primăvară și de 
einl o zină bună — 

22 femeia. Femeia care 
$’ întruchipează ancestra- 
I; la năzuință de a cu- 

> lege și de a gusta 
J roadele de aur. Zina 
> care face să infloreas- 
J că, din ce in ce

> perfect, vlăstarul veș- 
> nic verde al continui- 
> tă/ii neamului. Feme- 
( ia — visul și bucuria 
> de a trăi.
( încurajată de poten- 
> fele și de virtualîtuțile 
< zilelor noastre, elanul și 
2 efervescența creatoare 
S a femeii, și-au pus

pregnant amprenta pe socială și de liberta- 
frontispiciul timpului, te — împlinită pe par- 

Privind retrospectiv, cursul anilor — a con-

In loc de elogiu
faptele care un înche
gat profilul femeii de 
azi, amintirea ne va 
aduce dovezi de netă
găduit, trecînd și prin, 
legenda Anei Meșteru
lui M anale...

Nevoia de dreptate

stituit mobilul care a 
dat femeii puterea de 
a crește, sprijin 
nădejde, pină la 
mărul bărbatului. Con
știentă de această înăl
țare, ea contribuie din 
plin la tot ceea ce se

de
u-

clădește pentru gene
rațiile viitoare.

Din conjugarea entu
ziasmului cu compe
tență, femeia de azi 
trăiește plenar satisfac
ția și conștienta nece
sității ei in 'armonio
sul nostru angrenaj so
cial.

Mamă, soție. fiică 
sau tovarășă de mun
că, ție, zeiță, anonimă, 
închinăm această zi 
in pragul primăverii 
și-ți urăm să te bucuri 
de roadele muncii tale.
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Indrăznese o afirmație : este 
aici, la fabrica de fire arti
ficiale, poate mai pregnant 
decît în alte locuri din Vale, 
un tip aparte de familie mun
citoreasca.

Spun asta, gindtadu-niă la 
Veronica Sandu, de 22 de ani 
în fabrică, care a reușit per
formanța de -primă mină" 
în tainele meseriei : la Puiu 
l’araschiva, fata cea harnică, 
dar de o timiditate pe care 
rostul de muncitoare, sînt si
gur, cu timpul, o va schimba. 
Mă cîndesc la Saveta RAdu- 
lescu cu 5 ani vechime — de
și ca vîrstă n-a trecut pra
gul sfertului de secol — aici 
în fabrică. .Nu regreți mese
ria aleasă ?* -De loc*. Do
vada : și soțul ei lucrează a- 
lături, în fabrică. Sau poale 
la Florica Popa, de 3 ani in 
meseria de filatoare i „Vreo 
12 ani am muncit la explo
rări miniere, apoi... Dacă îmi 
place ?... Altfel n-aș fi aici 1 
Zău că nu-mi place între
barea ! La anii mei. cînd răs
punderea de mamă — am o 
fată studentă. Marcela o 
cheamă — nu înțeleg rostul 
și sensul unei asemenea în
trebări !“ In secția depănat, 
o vîrslnică cu ochii negri, 
adînc’’ și glas unduios : „Iată, 
zicea ea, mi-ați cerut un sim
bol al femeii care muncește 
în fabrică. Ei bine, l-am gă
sit. Priviți mașinile din jur. 
cu bobinele încărcate de alb 
imaculat ’ Așa .văd" eu fe
meia, în anii mei. ca o mlădi- 
ță ce și-au găsit limanul, fru
mos romantic, lucid. Nu zîm- 
biți. femeia caută simbioza 
dintre idealul curajului ro
mantic și șansa, investită ra
tional. de a-1 face posibil !'

— Strașnic 1 De cînd lu
crați aici ?

Dar răspuns n-am primit 
M-a chemat cineva 
drum* în secția de 
Spusele Anei Pataki.
loare de 22 de ani, cu care 
am reluat discuția, par me
tafore. Par. dar nu sînt. Fe
meile despre care scriem nu 
se deosebesc esențial de ma
joritatea femeilor din Vale. 
Specifică și personală rămîne

„peste 
filare.

fila-

FIȘE PENTRU OK POEM
doar cărarea pe care fiecare 
a pornit spre aș împlini des
tinul.

.Se afla la Viscoza un tab
lou de comandă, pe care unii 
îl numesc tablou sinoptic. I 
se spune astfel pentru că per
mite în orice clipă o privire 
de ansamblu și de amănunt 
asupra tuturor proceselor pe
trecute de-a lungul fluxului 
tehnologic. Se află aici o fe-

prea voinică, cu gesturi de 
pianistă, sigure, avintale, su- 
rîde : „Eu apreciez inventi
vitatea femeii, mai ales a- 
tunci cînd trebuie să-și îm
partă timpul între muncă și 
familie. Am doj copii, băieți 
bineînțeles și un soț. ori... 
îmi place munca, mai ales 
asta pe care o fac... Princi
palul e să-ți placă, a'lmin- 
teri lc-aș încurca pe fete și

Nu știu cîți ani are bobina- 
toarca Ileana Dănacu. Nici 
virsta oficială n-are un sens 
anume; e încă tînără, deci, 
are suficientă energie și pen
tru ea, dar, și pentru alții. E 
greu să apreciezi vîrsta ade
vărată. chiar și pentru Vero
nica Sandu, mamă a patru 
copii. Veronica, trăiește in
tens. atît de intens incit con
densează într-o zi cit altele

meie, Maria Tomșa. secreta
ra comitetului de partid, ca
re. oricînd îți poate oferi un 
asemenea tablou al fabricii, 
dar mai ales ai oamenilor ei :

— Ați auzit de Rozalia 
Moldovan, de Stana Mihai, 
dc Rodica Suciu, de Ileana 
Dănacu ? Știți ce pondere au 
femeile aici în fabrică ?

Dilema se rezolvă de la si
ne. Căci și una și alta — a- 
dscă femeia Ș> ponderea ei, 
fac parte din același subiect: 
fabrica. Rozalia de la bobi- 
naj. și nu de puțini ani, de 
mai bine de 17. o femeie nu

ele pe mine*. S-a apropiat 
Rodica Suciu, vioaie și 
demnă în tot ce face și spu
ne : „Timp ? ! (sprîncenele i 
se încruntă, nu atît a mirare, 
cit a ironie). Am berechet și 
pentru gospodărie și pentru 
o carte, jhiar și pentru fil
me. Soțul lucrează la I.G.C., 
copii sînt mari !... Nu. nu ori
ce îmi place să citesc. (Ridi
că din umeri cu o nevinovă
ție absolut feminină). E un 
defect, dar poeții „moderni* 
nu-mi plac... Poate că nu-i 
înțeleg 1*

în zece, în douăzeci și chiar 
în ta-o lună.

Maria Galben compara ma
șinile de depănat și bobinat 
cu o „orgă" : muncitoarea a- 
leargă de la o bobină la al
ta, dar e ea și cum ar cin ta. 
Așadar,: „Peste cinci sute, 
lucrează în secții, o cifră în 
spatele căreia se află cinci 
sute de femei". ..Luată indi
vidual, îmi spunea inginera 
Rodica Ta tul ici, directorul 
întreprinderii, femeia din fa
brică — fără să uităm că e 
mamă, soție, gospodină — e 
un om obișnuit. Privită din

perspectiva desăvârșirii pro 
fesionale și morale, ea, fe
meia. săvîrșeșie cea mai mă
reață faptă 1..." Apoi Rodica 
iMtulici rămîne pe gînduri. 
Ochii priveau undeva depar- 
’te^ poate în trecut, poate în 
viitor : ,.O producție de pes
te 50—60 de milioane nu-i o 
cifră de neglijat !" Și cam a- 
tît. Anul trecut au fost an
gajate 20 de fete, absolvente 
ale școlii de cultură generală, 
de la școlile nr. 3 și 5 care 
an de an își făceau practica 
.’.ici. în fabrică. Un fapt. Poa
te de aceea Maria Șortan, 
Maria Firică, sau Virginia 
Crudu, sînt stăpîne pe mese
rie. Colectivul. în majoritate 
femei, cînd „adoptă* un „bo- 
boc', adică o nouă muncitoa
re n-o izolează, legăturile, re
feririle. semnificațiile, apa
rent invizibile ale acestei a- 
daptări, sînt extrem de com
plexe. întregul colectiv inter
vine. Adolescența femeii, o 
tinerețe care, formîndu-se 
mereu, primește și reține mai 
ușor, mai repede, se mulează.

, se adaptează, se integrează. 
Revin din nou în circuitul a- 
■ eta de legături i fabrica. Și 
aflu, că se va extinde în vii
tor, va avea o creșă și cîte 
altele...

Biografiile, de la director 
și pînă la ultima muncitoare 
sau țesut și se țes încă în- 
tr-o singură direcție : a creș
terii răspunderii față de mun
că, de locul pe care îl ocu
pă în societate, dar și a sa
tisfacțiilor. Ce s-ar putea spu
ne mai mult despre un co- 

’ lectiv unii, holărît să-și ți
nă demnă și neîntinată dem
nitatea ? Biografiile au da
tele caracteristice timpului 
nostru. Nu știu cine spunea : 
„Ș-o lăsăm pe femeie să fie 
ea. Să crească din ea însăși, 
sprijin indu-se pe dragostea 
noastră, sprijinindu-ne pe 
dragostea ei, de mamă, soție, 
iubită și tovarășă de muncă.' 

S-o ajutăm pe tovarășa 
noastră, femeia, să fie neîn
cetat ca Primăvara.
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D. R. - minei : Sintem căsă
toriți de 16 oni. Doresc să 
tronsmit soției mele cele moi 
calde mulțumiri pentru cit o 
trudit cu copiii și pentru înțe
lepciunea și încredereo ei.

A. F. — inginer ; Ne-om căsă
torit ocum 40 de om. Drogos- 
teo ii apropie pe oomeni, dor 
numoi inctedereo ii unește. A- 
șo s-a întîmplol și cu noi. Și o- 
cum, in iarno vieții, pot spune

WAV.VAVAWW.WA 
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că o iubesc Io fel de mult, co 
in primo zi.

N. I. — constructor : Soțio 
meo Sanda, împlinește chior 
azi — 8 Martie - 30 de ani. Vă 
rog să-i tronsmileți și pe aceas
tă cole că ea și fiii noștri, că 
trei ovem, îmi sint cele mai 
drogi ființe din lume.

A. B. - elev : Cred că mama 
este mult prea severă cu mine. 
Am 14 oni și nu mă lasă să 
merg singur Io film. E singurul 
lucru cu care nu sint de acord.

I. Z. - funcționar. Mama es
te un om minunat.

G. M. - student : Mama ? ! 
Cred că nimeni n-o poate în
trece in drogostea pe care mi-o 
poartă și uneori din această 
pricină știu ca și greșește. De 
pildă, ascunde de loto unele 
„boacăne" de-ole mele. Atunci 
pe loc mă bucur că-mi ține por
te, deși n-o oprob. Dar e ma
ma !

A. N. M. - elev : II iubesc 
mult pe toto pentru câ și a- 
cum după 15 oni de Io căsă
torie este tot atit de tondru 
și atent cu mama.

|

Ea era o simplă !
gospodină...

— Bună ziua.
Tc înclini la dreapta, la stingă, iți verifici local și te 

așezi. De abia pe urmă, după ce tc-ai făcut comod, începi 
să-ți scrutezi vecinii de compartiment. Oameni străini, nu 
i-ai văzul niciodată. Nu trece insă prea mult și... ne cunoaș
tem : încotro ne ducem, cu ce ne ocupăm, ce părere aven» 
despre..., cum sînt tinerii sau. invers, bătrinii din ziua «Io 
azi. Așa-i de fiecare dată.

Credeam că prevăd și acum desfășurarea discuției. Și 
totuși... Dar s-o luăm pc rind.

— Încotro ?
— La Petroșani. Dv. ?...

*
După o jumătate de oră :

— Copilul trebuie 
cum să se poarte în 
susține cu gravitate o 
cu ochelari: parc să fie edu
catoare.

— Da. și prima în măsură 
s-o facă este mama.

Toți călătorii din comparti
ment încuviințează vorbele fe
meii de lingă ușă. Figură des
chisă, ochii blinzi, plini 
căldură, buni.

După altă jumătate :
— Ce părere aveți despre 

„Păsările" lui Ivasiuc ?
întrebarea este

bărbatului care merge 
Vale, cu niște planuri

învățat 
lume, 
tînără

de

adresată 
în 

arhi-

ecturale. Sc nasc discuții, 
controverse:

— Mi-a plăcut cartea. L-am 
înțelts poate mai bine decît 
Pe alțl „moderni".

Mă îi. torc din nou spre fe
meia de lingă ușă, căci ca 
rostise reșilica. E îmbrăcată 
modest, simplu, ordonat. 
Nu-și spusese, și nici cu nu 
reușisem să-» identific încă 
ocupația. Se trece apoi la me
dicină. Printre noi e și un me
dic. Necunoscuta are și de 
astă dată intervenții com
petente, neostentative. Curios, 
parc să se priceapă în spe
cial la organizarea rețelei sa
nitare.

— Vedeți blocurile 
Am lucrat și eu acolo

Călătorul era constructor. Vorba aduce vorba. Blocuri, 
locuințe, confort, necazuri..

— Unele blocuri au bucătării atit de strimte ! Ar tre
bui... Sînt cuvintele ei. Da, ale femeii de lingă ușă. începuse 
să mă intereseze. îmi stîrnise curiozitatea. Mi-a luat-o insă 
inainte profesorul :

— Să nu vă fie cu supărare, dar aș vrea să vă întreb 1 
Uite, de dumneaei mi-am dat scama de la bun început că 
e profesoară, de dumnealui că e medic. Dar dv. ? De aproa
pe o jumătate dc oră încerc să ghicesc. Sînteți cumva 
medic ? Zîmbind, pentru prima oară, timid, stingher :

— Nu, din păcate.
— Atunci, poate in domeniul educației ? Sau poate 

într-unul cultural ?
Ne ațițasc curiozitatea.
— Atunci ce sinteți ?
— Gospodină !
Un moment dc tăcere. Răspunsul ne luase prin surprin

dere.
— N-aș fi bănuit !
P.S. Numele profesorului, al constructorului l-am uitat, 

dar pe al ei l-am reținut și azi : Elena Savu. gospodină, 
mamă, soție și activistă obștească.

acelea din dreapta, de sub dea

Pagină realizată de Dem. D. IONAȘCU
și Ion LICIU
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Exploatarea rațională a zăcământului
(Urmare ™ n

gradul dc autoinflanwbii uite a 
z*n âmînlu.'tii. < a exploatat prin 
, rcterare" rezerva din stratul 
.1. blocul XI. fârft i-n unitatea 
f-â-și asigure >n prea.abil dol.i- 
• a» cu o instalație de ramblcie- 
rC întrucât ș în prezent se lu
crează în aceleași condiții, per 
Kurtfi to.ife prcnvsele să se de
clanșeze noi fonti i 5n alte nba- 
toje ale stratului 1. Tiagem cu
venitul semnal dc alarmă să-l 
o’tdâ cine trebuie.

Disciplina âr muncă nu s-a 
ridicat la nivelul pretențiilor 
etapei actuale la un cocci iv 
relativ mm, s-au înregistrat 
peste 4 "Ou zile absențe motiva
te și nemoUvatc dc ’a serviri u, 
precum $î peste 12000 zile dc 
incapacitate temporară. L«a cre
area unui climat propice acti
vității rodnice d< product c. 
(actor i răspunzători dc bunul 
ei mers, organizația de pari id. 
eu sprijinul organizației de sin
dicat țl U.T.C. se impune să-Și 
mărească contribuția.

La cxpkHilarcfl minieră ITi- 
runi. volumul dc rc cne este 
In '«Adere datorită ritmului 
nc^’irifâcftlcT dc rCitl’Z.i;-? a )u- 
erăriior de cercetnrc geotogJcâ. 
de dc^thidcre șl dc pregătire. 
Astfel, lucrările dc s'crceinre 
geologică s-au îndeplinit In pro
porție de 45.7 la sut<< l.i lucrări 
mb' ere. mr forajele subterane 
plumfieate nu ou f -t atocate 
il n hpsa unei insUt'ațti ad-hoc.

limpu] minier Uricani ridi- 
â «l punct de vedere goolo- 

u > ««cric dc probleme. <1 do
ri ia microtcclonicii complicate, 
. r lipsa unor instalații de lo- 

raje subterane îngreunează și 
frîneț'.ză atît lucrările de ptegt’i- 
lire cit și cele de abami. Sub 
acest aspect se pune inircba- 
rca : cum aprecia-.'t conduce- 
ea Centralei cărbunelui Petro

șani faptul că timp de doi ani 
. < castă unitate nu a fosl dota
tă fie cu piese de schimb pen
tru instalația existentă, fie cu 
•1 instalație nouă sau in stare 
de funcționare ? Dacă planul

te nu permite 
ici instalații noi 
tribune dtn <to 
în Valea Jiulu 

nu se putea găsi posibilitatea 
transferării, chior și temporar 
a unei asemenea mașini ? Mo 
du) lipsit de răspundere în ca 
re s «i tratat această problemă, 
c auzează prejudicii unei exptoa 
1ări raționale .1 rezervelor dc 
huilă din acest cîmp minier.

Iai lucrările dc deschidere s u 
înregistrat proven Iul de 69.3 hi 
sută, iar la cele de pregătire 
75,2 la sulă, in timp ce la pro
ducția bruia 95,j la sulă. Nc- 
corckirea între tcesle trei capi
tole dc lucră ii (se cunoaște că 
și in .mii preecdenți s-a înre
gistrat acee.iși situație) In cazul 
perpetuai : ci, va conduce, în 
final, la micșorarea volumului 
dc rezerve și kt scăderea capa
cităților dc producție in viitor.

Nici la această unitate disci
plina In muncă nu se îvspectă. 
Imegjslrindu-sc peste 13 000 zi
le absențe motivate și nemoti- 
vatc dc la serviciu, precum și

dc apr
repnrti. urc

Steanu! roșu 3

MII R< IRIS MARȚII

10 la mina
Ci nd rețeaua de alimentare 

funciionea/â normal, apa e dis
tribuie în permanența.

DĂRUIREA
(U’mive din pag. 1)

ferme da pic unul sau nitul Jintrt 
fpectacolele acestora. Argument t, 
mit pro cit și contra, sini multe. 
Foarte multe. Oricind Ie poți găsi. 
Sint atit de dese fi de.. aproape 
»><>ele de altele ca și... falsurile fi 
momentele de seducție pe care le 
susțin saH Ie contesta! Aminteam.

sus, de dăruirea aproape 1
11... O urmează, pe scara 
firesc, dăruirea totali.

opoirenți
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I piului. Penii 
I încă odaia :
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!........
I .gurile'
• „lipsuri'

Am intrat, duminică di 
neața — invitat intr-o doară 
— să asist numai cîteva mi
nute la un spectacol cultural- 
artistic al elevilor de la Școa
la generală nr. 5 Petrila și 
am rămas in sală aproape... 
două orc. In luminile rampei, 
transformați scenic, potrivit 
atît unor modalități specifi
ce cit și virstei. zeci de pio
nieri șt elevi au renii la in- 
tilnirca cu o sală arhiplină, 
cu recitări și coruri, cu so- 
lo-uri vocale și instrumentale, 
cu o brigadă artistică de a- 
gitație, cu un grup vocal o- 
mogen, cu o formație teatra
lă și programe de gimnastică. 
Ce mi-a reținut in mod deo
sebii atenția ? Corul. Un cor 
bine sudat, bine instruit (fe
licitări profesorului Vladimir 
Ureche!) respingind imitația 
plata, un cor care se remar- | 
că prin autenticitatea și ori
ginalitatea limbajului, un cor 
de ținută cum rar mi-a fost 
dat să văd in școlile munici- 

!m corul „Doina". 
: FELICITĂRI!

pe tare tiran s-o susțin — care sS 
,jară tn sus" cu 1 „daca te dăru
iești total, tu. artist amator (seara), 
ca angajat al unei întreprinderi oa
recare (dimineața), ce mai iaci, ce-ți 
mai rSmîne P' — >neti mai depar 
te. 'vorba lui Farfuridi, și „cutez" 
să arat că principala „condiție" a 
amatorilor este pasiunea și In afa
ra pasiunii nu e posibilă aceasta 
„muncă" in plus. Deci, artistul a- 
mator, să-i zicem, frecventeaz.. clu
bul sindicatelor din l.upeni sau că
minul cultural din Cimpa (am a- 
les pe cele mai reprezentative) pen
tru ca îndeletnicirea sa preferată, în 
afara profesiei este muzica, este 
dansul, este teatrul. 11 frecventea
ză. deci, din pasiune. $i făcînd un 
lucru din pasiune, nu poate sa nu 
se dăruia se dăruiește. Dar

total. Nici măcar... 
Se dăruiește... mo
li nd i se cere, sau 
cere, cînd partene- 

de scena n-o fac (și-Munci „sfor- 
ea" sa e inutilă) și cind... are 

„chef" s-o facă... Aici e „buba"! 
Dacă artistul nostru amator porneș- 

intenția ferma spre club pen
se lașa „subjugat" de artă, și 

•ște acolo un instructor nu in- 
totul dăruit acelui gen al ar- 

.propaga", iar pr'ui- 
i“ nuri intilnește și 
tentați de distracții 
„umplere" a unui 

prea îndelung timp liber, e firesc 
.a dăruirea totală, spre care, pro
babil. a năzuit, să fie lăsata pe 
un plan secundar și să răspundă cu 
„intermitențe" solicitărilor. .If 

reproșa, sînt sigur, pe la

cluburi: „aceștia sînt oamenii pe 
< are-i az em, ce putem face f" Da. 
de acord. Dar nu capacitatea de a 
instrui o formație de amatori o 
contest unor instructori ai Incașe
lor noastre de cultura. Nu! Oricît 
ar fi aceștia de Jn ternei" sau nu, 
tot sînt în stare sa inițieze un... 
neinițiat. E vorba, doar, de faptul
— esențial - de a pune sau nu 
întreaga pasiune de care dispui in 
slujba unei „munci" pe care ești 
clamat s-o faci. E vorba, doar, de 
aceeași dăruire totală, pe care dacă 
nu o dovedești, c-ai pus-o tu. in
structor, nici n-o poți pretinde ar
tiștilor amatori. Exemplul personal
— ca și la școală — contează foar
te mult și în munca cultural-artisli- 
ca de amatori...

Duke Ellington a atins imposibi
lul, s-a scris. Dar cum ? Cum a reu
șit ,«ă împace improvizația cu aran
jamentul orchestral! .1 descoperit 
vreo „cheie" cu puteri miraculoa
se ? Nu. Duke Ellington s-a dove
dit a fi el însuși un muzician pa
sionat piua la dăruirea totala de 
jazz și această marc pasiune a sa 
a imprimat-o și orchestranților cu 
care — nici sa nu vă îndoiți de 
contrariu — <1 „lucrat" excesiv de 
îndelung. Nu intenționez să-i că
lăuzesc pe artiștii .noștri amatori, 
pe instructorii lor artistici neapărat 
înspre o atare ,jnuncă". Să nu ui
tăm ca ei sînt, totuși, amatori! Dar 
pot sa le îndrept atenția spre fap
tul ca nu vor reuși integral nimic 
(in afara unor „firimituri" insigni
fiante) din ceea cc își propun, dacă 
nu caută să se apropie cit de cit 
de acea „haltă" a „desăzîrșirii", 
despre care ‘vorbeam, „utiliztnd" In 
acest scop dacă nu dăruirea totală, 
cel puțin.. aproape totală.

i raptul» 
icMții op 

aspect «ocini i 
căruia va Irebi 
mai multă atenție 

fn scopul rezolvării lui urgenîe 
și eficace.

Generalizarea programului de 
lucru de 6 ore în subteran, a 
găsit unitățile miniere cu une
le probleme de aprovizionare 
nesoluționatc Intrutotul, în sen
sul eâ mecanismul dc asigura
re a fronturilor de lucru eu ce
le necesare nu funcționează ire
proșabil.

Pentru îndeplinirea normelor 
dc muncă, trebuie ca fronturi
le de lucru să fie aprovizionate 
cu toate cele necesare, lucrări
le de pușcare «ă se efectueze 
la timp și dc buna calitate, ast
fel ca membrii brigăzilor di
rect productive să poată folosi 
din plin și în mod rațional 
timpul de lucru.

Activitatea felinico-cconomică 
a exploatărilor miniere l.upeni. 
BArbăteni și Uricani poate și 
trebuie să se îmbunătățească 
în cursul acestui an. având fn 
vedere importanța pe care o 
are huila cocsi-ficnhilă In dez
voltarea bazei materiale a side
rurgiei. Pentru aceasta, însă, 
este necesar ca toți factorii dc 
răspundere, comitetele oameni
lor muncii de la exploatările 
miniere în cauză, precum .și 
consiliul oamenilor muncii din 
Centrala cărbunelui Petroșani, 
să analizeze cu simț de răspun
dere lipsurile constatate în a- 
nu] care a trecut și în baza a- 
cvstora, să ia toate măsurile 
tehnice și organizatorice de con
tinuă îmbunătățire a muncii.

Este, de asemenea, necesară 
o amplă acțiune de educare a 
tineretului în vederea elimină
rii fluctuației, a stabilizării lor, 
iar organele locale de stat să 
rezolve mai operativ problema 
cazării lor.

Aceste considerente analizate 
și aplicate vor duce în final, In 
mod sigur, la îmburătățirea ac
tivității celor trei exploatări 
miniere.
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4 1891 S a nAsctu Gj.il 
G.ihnr, cstciict.m >1 sociolog m»r- 
xi'i Jm România (m. 1954); 
1961 A murit scriitorul GaIa 
Gglaciion (pseudonimul lui Gri- 
gore Pișcnl. cu (n. 1879); 1869

A murit compozitorul francez 
I lector Berlioz (n. 1803); „Ziua 
elibcr.'trii Siriei". Sărbătoare na
ționalii (.tniversarCA revoluției 
din 8 UI 1963); Ziua interna
ționalii a femeii (instituită în 
1910).

♦ CLUBURI. LUPI NI 
Coniuliaye juridica, Ia ora IX. 
VUL< AN'. ia sala dc Specta
cole —- festivitate dedicată săr
bătoririi Zilei femeii ; EXPU
NERE Femeia — participanta 
activa la înfăptuire» mărețelor 
obiective ale politicii partidului, 
l a ma 17.3C IU ( I FAI Dl 
VERSURI, urmat dc spectacol 
aninii ANINOASA. Festivitate 
dedicata Zilei femeii, urmată de 
spectacol susținut de formațiile 
clubului. PETRII A. Ziua tnter- 
națională a femeii — Conferin
ța prezentata la stația dc radi«>- 
lii'are a minei.

MIERCURI H MAR I II.
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SA SPERAM!
S-a mai scris („Steagul ro

șu" tir. 6831 din 17 octombrie 
1971), e foarte adevărat, des
pre faptul câ Fabrica de pro
duse lactate Livezeni ifi < 
pediază 
punctele

produsele î 
alimentare de 
minelor cu 1

— calitative și can
titative Rezultatul — după 
cum ne scrieți și dv, tovarășe 

(Victoria Tomescu. este eloc
vent : în raport direct propor
țional cu .comenzile' au cres
cut yi .lipsurile" despre care 
vorbeam (untul, laptele, taur-I
!tul, lipsesc frecvent). De aici 

certuri ți reproșuri la adre-
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sa vânzătoarelor care, chipuri
le, n-ar face comenzi... Intru- 
cît situația pare-se, începe să 
se generalizeze fi nu numai 
punctul alimentar de la mina 
l.upeni e afectat, atragem 
drn nou atenția celor în drept 
să ia măsuri!

Să sperăm că de dala a- 
ceasta .afecțiunea" ifi va găsi 
„leacul".

UNICAT

dimineața lelcx; 'FC5 Tdcglob 
AlRcria, 9.25 Vedete ale muzicii 
ușoare; 9,50 Desen animat; 10,00 
Curs de limba franceza — lecția 
a 6-a; 10,30 Tclccinemaicca pen- 
r u copt» fi ti ret: I ■ 

solea fermecată"; 12,C0 Telejur
nal; 15.25 Deschiderea emisiunii 
<fc dupa-amiază. F0tb.1l : Steaua 

Bayctn Munchen (Cupa Cu
pelor). Transmisiune directă de 
la Stadionul ..23 August"; 17,15 
Curs de limba engleză — lecția 
a 5-a; 17,45 O viață pentru o 
Îdr. : Fabre (TT); 18.10 limp și 
anotimp in agricultură; 18,40 
Vetre folclorice ; Pe drumuri dc 
intuire; I9.C0 Oameni și fapte 
19,15 Tragerea Prnnocxpres; 
19.20 1 COI dc seri : In-implari 
«u Pcti: 19.30 Telejurnal; 20,C0 
Nimic despre bărbați — repor
taj realizat pe șantierele sistemu
lui hidrocentralei dc pe Someș. 
Film închinat soțiilor construc- 
rorilor; 20.20 Aventuri în epoca 
de piatră; 20,45 Tele-cinematc 
ca : „Afurisitul dc bunic" — o 
producție a studiourilor france
ze; 22.15 Omagii: Emisiune 
miw.ical-lnerarâ; 22.35

PROGRAMS I: Mu-
/i«a șt actualități; 7,00 R.ulio- 
turnal; 9,30 Viața cărților (re
luare); IO.CO Buletin dc știri; 
10,05 Muzica populari»; 10.30 
Vreau să știu; H.C0 Buletin dc 
știri; 11,05 Melodii distractive; 
11,15 Consultație juridică; 11.30 
Lucrări corale; 12.C0 Discul in 
foileton; 12,30 Intilnire cu me
lodia populară și interpretul pre 
ferar; 13,00 Radiojurnal; 13.30 
De ziua femeii; 14,40 Cîntccele 
noastre; 14.50 Jocuri paptil.ire: 
15.00 Buletin dc șirri; 15.05 

< reștere și eficiență economică; 
15,25 FransniKÎune directa : 
Steaua — Baycrn Miiuchen — 
sicritiiile dc finală ale Cupei cu
pelor. In pauză : Radiojurnal; 
1720 Gintcce populare; 17,40 
Muzică ușoară dc preititindeni; 
18.C0 Orele serii; 20,05 Zece me
lodii preferate; 20.40 Interprete 
ate cintecului popular; 21.00 Re
vista șlagărelor; 22.00 Radiojur
nal; 22,30 Concert dc seară; 
22,55 Moment pocii*.; 23,00 
Concert dc scară — continuare; 
24.CO Buletin dc știri: 0.03—6.C0 
Estrada nocturnă.

4 PETROȘANI 7 NO- 
UMBRII : \ i-. <lc dragoste, se 
riile 1 IR Rl 1’1 W ICA : Nea
mul Șoimăreștilor, seriile J- I); 
PI-IR1LA: Măsura riscului;
IONI-A — MINERUL: Soa
rele alb a) pustiului; VULCAN :
< ele 7 logodnice ale eaporalu- 
Im Zhurev; PAROȘEN1 : Va- 
<M nduloi; I 1 l’l Ni \H \-
< I FORESC : Cîntccclc marii; 
CULTURAL: Povestirile lui 
Hoffman; URICANI : II cu
noașteți pe 1 Jrban ?

mergem l

(fii

4 TliATRUI.
A AI I A JIULUI**. La Vulcan, 

in sala clubului sindicatelor, spec 
tacol cu piesa „Cind revolverele

DL CULTURA
La ora 16, in

ș
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IIi 4 CASA 
PETROȘANI, 
sala mică - SESIUNE DE CO
MUNICĂRI ȘTIINȚIFICE în 
cadrul manifestărilor dedicate se
micentenarului U.T.C. In sala 
mare, la ora 18 SIMPOZION : 
Femeia — salariată, soție și ma
mă — urmat de spectacol fol- 
floric prezentat de formația Ca
sei de cultură. La ora 18, în 
sala de dans — ZIUA TNTRF-

IN ATENȚIA 
LOCUITORILOR

COMUNEI ANINOASA
In cazul unoi avarii ivite în 

rețeaua dc alimentare cu apă po
tabilă a comunei și a E. M. A- 
ninoasa, pe timpul existenței de
fecțiunii și a lucrărilor pentru 
remedierea ci. programul de fur
nizare a apei va fi următorul : 
7.30—11.C0 în comună

11,00—14.C0 la mină 
14.00—17,CO in comună 
17.00—19.30 la mină

Ieri, temperat
Petroșani a fost de plus 5 gr.ide. 
iar la Paring de plus I grad. 
Minima în aer a oscilat între 
plus 2 grade ți minus 5 grade.

Grosimea stratului dr zăpada 
la Paring : 43 cm.

Pentru următoarele 24 de ore .
Vremea se menține închisă, 
cerul mai mult acoperit, 
potrivit din sectorul sudic.

Există un secret al celebrității ?“ 1 ratament
EI). POLITICA 1971

întrebarea la care răspund 
laurcați ai premiului Nobel, cu 
ocazia anchetei internaționale 
întreprinsă de publicistul Carol 
Roman.

După „Mărturii despre tineri 
și tinerețe*' care s-a epuizat 
doar în cîtova zile, publicistul 
român Carol Roman oferă citi-

(Urmate din pag. 1)

(orilor, cu deosebire tineretului 
un nou volum cc reunește răs
punsuri, meditații, confesiuni 
ale unor celebrități din lumea 
întreagă obținute dc către au
tor cu ocazia celei de-a doua 
anchete internaționale, realizată 
dc data aceasta cu (aureați ai 
Premiului Nobol in jurul între
bării „Există un secret al cele
brității ?“

Inițiativa publicării cârtii 
către Editura Politică, este 
atit mai mult dc bun augur
cil, pe lingă faptul că tineretul 
?i, nu numai el, arc rara ocazie 
de a i se prezenta figuri celebre 
ale științei, artei și culturii uni
versale, apariția ei oferă posi
bilitatea de a cunoaște din sur
sele cele mai autorizate păreri, 
ginduri și idei cu înalte valori 
umanitare și ctico-socialc expri
mate în jurul întrebării din ti-

și odihna
prin F.H.R.T

sălile 
dejudecata

ție
cu
Cil

pe rind. somități de 
talia lui Ulf von Euler, preșe
dintele fundației „Nobcl". a sa
vantului sovietic Nicolai G. 
Basov, a renumitului chimist 
american Melvin Calvin (cerem 
iertare că spațiul nu ne permite 
să amintim toate ilustrele nu
me) dialoghează. filozofează sau 
răspund direct pe și la tema 
respectivă, confesiunile lor 
dînd depline satisfacții tinerilor 
care, așa cum spune în deschi
derea cărții ilustrul savant ro
mân Henri Coandă, “au o sen
sibilitate excesivă în fața deve
nirii (lor) ca indivizi și ca parte 
activă, nu periferică, a societă
ții**.

Filiala dc hoteluri, rcsiuaranie și 
turism Petroșani, a pus in vînzarc 
biletele de iraiamcnt și odihnă pen
tru trimestrele II și 111 1972. Ast
fel, pentru stațiunea Borscc, se 0- 
l'cră bilete de ii.uamcnt dc 20 și 
18 zile cu începere dc la 26 iunie,
27 iunie, 17 septembrie, respectiv.
28 iulie, 25 iulie. La alte stațiuni, 
seriile biletelor dc tratament încep 
după cum urmează : Bâile Felix — 
Oradea — 30 august; Băile ! Mai
— .3 mai; Govora — 22 mai, 1 iu
lie, 3) august, 17 septembrie; Pu
cioasa - - 30 iunie; Olanești — 13 
august; 19 septembrie; B uzi aș — 9 
septembrie, 27 septembrie; Govora
— 22 iunie; Vatra Dramei — 13 
iulie, 3 august, 24 august; Geoagiu 
B~ti — 17 august, 12 septembrie.

In raport cu durata -- 18 și 20 
de zile —. cu perioada în care se 
eleciuează, caracterul stațiunii și 
gradul de confort, «rostul biletelor 
dc tratament se cuprinde între 
600—1 200 lei

In ceea ce privește biletele de 
odihnă, seriile acestora de 12 zile, 
încep după cum urmează : Stațiunea 
Borsec — 28 iunie, 10 iulie, 23 
iulie, 4 august; Lacul Roșu — 26 
iulie, costul unui bilet fiind in ju
rul a 500 lei.
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Felicitare

azi, romantismul clocotitor 
generațiilor care au înscris 
analele țării paginile epopeice 
de la Bumbești-Livezeni, Agni- 
ta-Botorca și Salva-Vișeu.

Ce și-a zâs Luciu Petru 
din Vulcan, atunci 
cînd s-a prezentat la 

E.M. Vulcan pentru a fi an
gajat prin transfer ? Hai să 
..ciupesc’ teva. I-a venit lui, 
așa o tdee și nu s-a mai lă
sat de ca. $i, pentru ca să-i 
iasă precum o gîndise, a fă
cut rost de o adeverință fal
să. d:n care rezulta că nu-și 
efectuase concediul de odihnă. 
In consecință, a primit in
demnizația cuvenită.

Văzînd că „a mers**, a sfă
tuit și pe fratele sau. Luciu 
Gheorghe. să uzeze dc o ade
verință, to: falsă, pe care, 
„specializai" de acum, i-a 
procurat-c tot e). S-a nime
rit. însă, ca pînă la urmă, 
să le procure și alții cite ce
va : pentru Luciu Petru doi 
ani și șase luni închisoare, 
iar pentru Luciu Gheorghe 
un an. Acesta din urmă, be
neficiind de grațiere. Luciu 
Petru a rămas să stea sub 
lacăt singur. O să facă, în- 
sfîrșit. un concediu ca lumea.

iar pentru ca să lase totuși 
măcar o urmă de., recunoș
tință, s-a gîndit să ia cu ei 
și butelia de aragaz a celui 
ce-i acordase ospitalitate.

A fost luat însă și el, de 
către un paznic contractual, 
peste care, a avut ghinionul 
să dea. Apoi, de către mili
ție, procuratură judecătorie 
și în final, de către peniten
ciar. La acesta din urmă, o 
să fie ținut în păstrare timp 
de 2 ani.

Luca Costachi, din Uri
cani, a plătit cit a 
plătit pensia de între 

tinere la care a fost obligat 
pentru cei trei copii pe ca
re îi are, apoi s-a gîndit. că ar 
fi cazul să mai și refuze. Și, s-a 
făcut pierdut, susținînd câ. 
fiind bolnav nu a mai lucrat 
niciunde .și, nu a mai avut 
dc unde trimite bani. Ca și 
cînd. nu ar exista posibili
tăți de verificare.

Normal că minciuna, nu « 
„ținut**. Drept urmare, pen 
tru cele 2 luni în care nu 
și-a îndeplinit obligațiile a 
primit 7 luni. îe închisoare. 
O compensație care, nu-1 
poate în nici un caz încălzi.

.Doamna Costâchel de la 
I restaurantul „Carpați" iese la 
i pensie!~ Vestea de srmu/ie, 

unicat in „analele" T.A.P.L. 
Petroșani, a stimit rit comen
tarii admirative. Vasâzicd — 
ifi spun oamenii — fi din a- 
limentația publică se poate 
pleca cu fruntea sus, cu sen
timentul împlinirilor totale. 
Așa e! Tovarășa PARASCHl- 
VA COSTÂCHEL, in virstă de 
56 ani, după 20 de ani de ac
tivitate in T.A.P.L. Petroșani, 
se retrage să-fi savureze in 
tihnă anii limplelor argintii. 
Model de conduită civică, 
____r_._________ '» con
știinciozitate, corectitudine și 
punctualitate, îndrumătoare a 
multor generații de tineri 
ospătari, Paraschiva Costâchel 
merită din plin aprecierile u- 
nanime ale colegilor, ale mi
ilor de consumatori pe care 
i-a servit de-a lungul ani
lor, merită cu prisosință ci- 
teva cuvinte călduroase din 

I partea noastră, a tuturor.
Azi. Paraschiva Costâchel, 

I ospătărița de la „Carpați", ie
se la pensie! Un cordial 
.Mulți ani trăiască!'.

I
I
I
I

I exemplu permanent de 
știinciozitate, corectit udi

I
I
I
I
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V. TEODORESCU

Episoade 
obișnuite

Aici, unde uriași stîlpi de be
ton și vaste dantelării de oțel 
desenează o impresionantă geo
metrie în spațiu, ca o replică 
modernă dar, totodată, ca un e- 
lement complementar la aura 
de legendă a fostei cetăți de 
scaun a Țării Românești, des
cifrăm la dimensiuni reale sem
nificația eforturilor constructo
rilor. Florian Răduț, Constantin 
Popoiag, Cornel Ialoraș, Con
stantin Dan și alți șefi de e- 
chipă ne relatează cu mindrie 
sumedenie dc fapte cotidiene, 
care scot in relief abnegația, 
tenacitatea, inițiativa și dărui
rea in muncă a tovarășilor lor. 
Pe schele, sus, la o înălțime de 
peste 50 de metri, unde nu cu
tează oricine, sudorul Nieolae 
Bucur, linăr la vreo 20 de ani, 
lucrează cu un curaj demn de 
admirat. Flăcăul acesta nicioda
tă nu a rostit „nu pol 1”. „să 
facă alții !" ei, dimpotrivă, 
mereu vine la șeful de echi
pă sau Iu maistru și întreabă: 
,unde mai e nevoie de mine 
Sosesc pe șantier, către sfirșitul 
programului, vagoane cu mate
riale a căror descărcare nu 
poate intîrzia. Ei bine, oamenii 
din echipa lui Mihai Cirstea. și 
încă alții ca ci, nu se gindesc 
in asemenea împrejurări la 
timpul lor liber, ci pun umărul 
cu nădejde pentru a asigura și 
In acest fel bunii) mers a) tre
burilor pe șantier. Uneori, în 
continuarea orelor de program, 
nu putea fi întreruptă in anu-

mite locuri turnarea beloanelor 
sau se iveau alte lucrări de 
executat, fără putință de amîna- 
re pentru a doua zi. Construc
torii înțeleg de fiecare dată a- 
ceste urgențe și acționează In 
consecință. „Cum să transport 
eu eu tractorul coloșii ăștia ?“ 
s-a întrebat cînd a venit aici 
tlnărul Marin Lazăr, 
grinzile metalice de cite 80 
de tone fiecare. Azi ’ 
amintindu-și de îndoielile de 
atunci. Cite grinzi de cite 80 de 
tone a transportat pînă acum 
cu puternicul său tractor? Nu 
a ținut vreo evidență. In orice 
caz, multe.

Zeci și sute de asemenea e- 
pisoade ce se petrec în ritmul 
alert al vieții de șantier ne 
dau o imagine plastică despre 
vrednicia constructorilor anga
jați cu toate forțele lor într-o 
intensă, palpitantă, dinamică în
trecere socialistă.

văzând

zîmbește

T otdeauna 
în frunte

— Pe șantier, ne spune A- 
lexandru Oncescu, conducătorul 
unuia din detașamente, comu
niștii sînt în primele rînduri 
ale bătăliei pcnU’u realizarea 
la înalți parametri a sarcinilor 
de producție !

Sînt cuvinte pe care aveam 
să le mai auzim pretutindeni 
pe marele șantier. IJngă halele 
Uzinei de oțeluri îl intîlnim pe 
buldozeristul Petrică Moise, ca
re lucrează la amenajarea dru
murilor interioare. Deși suflă 
uri vini rece, cu sfîchiuiri (a de 
gheață, tînărul trebuie să-și 
șteargă în răstimpuri transpira
ția dc pe față, înlr-atît e de 
încins. Ritmul de lucru e viu de 
dimineața Și pînă seara.

— E grea, dur deosebit 
frumoasă viața pe șantier, 
mărturisește buldozeristul.

de 
ne 
Ne

dă atitea satisfacții ! Priviți nu
mai ! Acum vreo doi ani aici 
era un teren descoperit, și iată 
ce lucruri minunate zămislește 
mîna omului !

El depășește zi 
le, execută numai 
tate. Este, cum 
fruntaș în muncă, 
buie sâ fie un comunist, 
reu în frunte. Insuflețindu-i, 
mobil izîndu-i pe ceilalți 
exemplu] său personal, 
cuvîntu] său agitatoric, 
cărat. Tot la Uzina de oțeluri îi 
intîlnim și pealți comuniști, cum 
sînt Constantin Stan și Florca 
Zara — activi, inimoși, exemple 
demne de urmat. Aprecieri pe 
care le merită cu prisosință și 
Nieolae Macarie, mecanic pe 
un buldozer la șantierul fabri
cii de becuri speciale și Marin 
Necula care, cu echipa sa. înalță 
stîlpi interiori la halele Uzinei 
dc strunguri.

Ei au o deviză : „Numai lu
crări de calitate, executate la 
timp !".

Cu prilejul Zilej de 8 Mar
tie, comitetul comunal al fe
meilor din Aninoasa felicită 
călduros pe toate femeile din 
comună, urîndu-le noi suc
cese în activitatea de zi cu zi.

Epur și simplu uluitoa
re credulitatea de ca
re dau cîte unii dova

dă. Cazul lui V. B. ca
re. a fost suficient sâ i se 
spună de către Ghîban Ne- 
culai. cum că e trimis de 
un oarecare inginer, pentru 
ca să-î și deschidă larg ușa 
casei, pentru găzduire. Intrat 
pe ușă, la venire, Ghiban 
Neculai, a găsit cu cale, ea 
la plecare, să iasă pe geam.

Așa a spus. ?ă are în în
treținere 4 persoane, 
dar. 3 mințit Intre 

timp, deveniseră mai puțini. 
Simedru Constantin din Lu- 
peni însă o ținea pe a lui. $ 
fiindcă a fost crezut a bene
ficiat de o reducere a impo
zitului cu 30 la sută. E drept 
că pînă la nrmă. nu a mai 
beneficiat de această redu
cere. ci de o sporire. A pri
mit exact un an închisoare 
pentru fals în declarații și 
înșelăciune în paeuba avutu
lui obștesc.

N. Gh.

de zi norme- 
lucru de cali- 

s-ar spune, 
Așa cum tre- 

Me-

prin 
prin 

Infla

★

Pe marca platformă lirgoviș- 
teană, mii de constructori dau 
viață unuia din cele mai de 
scama obiective industriale ale 
actualului cincinal. Modificând 
geografia acestor locuri cărora le 
hărăzesc un nou și viguros des
tin, ei Înșiși își rec’imcnsionea- 
ză necontenit virtuțile și desti
nele, își forjează trăsătu
rile de oameni ai timpului so
cialist. Mulți dintre ei s-au le
gat sufletește atît de puternic 
de șantier, incit nu vor pleca 
de aici deeil peste ani, cînd lu
crările vor fi terminate.

\rn descifrat în cuvintele lor, 
pe chipurile lor, în munca lor 

de adîncft mîndri» 
înalta conștiință a

răspunderii, a datoriei, de no
blețea eforturilor lor creatoare 
și generoase.

sentimentul 
generat do
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Tenis <ie masă
Duminică, 5 martie, sala de 

sport a Școlii sportive din Pe
troșani a găzduit o reușită în
trecere de tenis de masă, la ca
re au participat cei mai talen- 
tați jucători și jucătoare de la 
Metalurgistul Cugir și din cele 
două centre ale Școlii sportive 
— Petroșani și Lupeni.

Cei- care au reușii să asiste 
la aceste întreceri nu au uvilt 
ce regreta, deoarece micuții 
jucători, prezenți !a mesele de 
joc. au oferit de cele mai mul
te ori dispute foarte spectacu
loase și de un bun nivel tehnic.

Dacă la băieți, clasamentul 
nu a suferit modificări față de 
concursul anterior dintre Școa
la sportivă și Metalurgistul Ou- 
gir. la fete, se pare că oaspe
tele au făcut serioase progre
se. lata clasamentul pe echipe 
(perechi formate din doi jucă
tori). Băieți : 1. Ionel Tolas -I- 
Ion Scorțar — Școala sportivă; 
2. Dumitru l’rîncu + loan Si- 
moiu — Cugir; 3. Nieolae «Josan 
4- Dorin Pancu — Cugir. Fete: 
l Gabriela Darnic + Gabriela 
Rudar — Cugir; 
4- Dana Pută — 
Ferenczi -1- V. 
Școala sportivă.

Primilor trei, 
concursului le-au 
me.

Cros
Cu etapa desfășurată dumi- 

n.că și găzduită de orașul Pe- 
tic.șani, a luat sfîrșit prima e- 
diție a concursului interjude- 
țean de cros, rezervat celor mai 
buni atleți din orașele Reșița,

Hunedoara. Alba lulia și Petro
șani.

Manifestând o bună formă, 
atleții pregătiți dc antrenorul 
Ion Ciofîcă au reușit să cuce
rească primul loc în clasamen
tul final, câștigând astfel trofe
ul pus în joc.

Iată câștigătorii ultimei etape: 
categoria copii, fete: Adela Co- 
bu/ — Petroșani ; băieți : Ion 
Paulescu — Reșița, categoria 
juniori III fete; Maria Lăză- 
icscu — Petroșani ; băieți : Ion

I.uscău — Reșița, juniori II le
le : Elena Mejan — Hunedoara; 
băieți : Eugen Roîban — Petro
șani; juniori 1 fete : Save tu Pan
ou — Reșița; băieți: Ștefan 
Szitaș — Petroșani, seniori fete: 
Maria Penulescu — Reșița, bă
ieți : Ton Magheru — Petroșani.

Clasament pe echipe : 1. Pe
troșani 195 puncte : 2. Reș’ța 
19j puncte : 3. Hunedoara 128 
puncte ; 4, Alba lulia 113 punc-
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delegații românești
Vizita la Pekin a unei

Vizita lui Kurt Waldheim
ComitetuluiSalonul international

pentru
dezarmare

de la Geneva

Noi atacuri ale
împotriva R

.1

orașul 
agenția

HANOI 7 (Agerpres). — Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
R.D. Vietnam a dat publicității 
o declarație în care se arată

în Namibia

al agriculturii

ronM 
kin. Nicolac Gavrilescu. Ai 
prezrnți, de asemenea. Fan 1. mini 
trnl pcntni relați

nez în cadrul Comisiei, și alte per

p| RIN 7. _ Core«p. indenuil A
R-rprc-. Iun Galâțcan i.
DelcR.-n.i română cund bă de Ghcor-
Rh.- Pacoste. adjunct al mmiorului
minelor, petrolului și eologici, $e-
ful prunului i 'mân in Comisia dc
colaborare tchnico-științiifica româ-
no-chmeză, a «sosit In Pckin pentri
a participa la lucrările celei de-c
14-a sesiuni a Comisiei . La acro-
pori, membrii delegației au fost in-
tîmpinați dc Si Ciu-ci.an, adjunct
al ministrului industriei chimice și
combustibilului, șeful grupului chi-

Si Ciu-cian și Gheorghe P 
«ui rostit toasturi in care au 
v.u dezvoltarea continua a priete
niei dintre popoarele român și chi
nez și intensificarea colaborării tch- 
nico-științifice dintre cele două țări.

Primirea grupului de ziariști români 
de către președintele Boumediene

ALGER 7 — Corespondentul 
Agerpres, Constantin Benga, 
transmite : Președintele Consi
liului Revoluției al Algeriei. 
Houari Boumediene. a primit 
la Talatul prezidențial grupul 
dc ziariști români, condus de 
Virgii Dănciulescu, secretar ge
neral de redacție al ziarului 
„Scintcia . Din grup fac parte: 
Cornel Piloff, redactor-șef ad
junct al ziarului ..Munca . Ro- 
dica Georgescu, comentator de 
politică externă la revista -Lu
mea . Mihai Murgu, redactor 
principal la Radioteleviziunea 
română, Virgil Cojocaru, ope
rator la Televiziunea română.

Grupul dc ziariști români se 
află in Algeria in legătură cu 
apropiata vizită pe care o va

întreprinde delegația de partid 
și dc stal a Republicii Socialis
te România, condusă dc tovară
șul Nicolac Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat.

Cu acest prilej, președintele 
Republicii Algeriene Democra
tice și Populare a acordat trimi
sului special al ziarului „Scin- 
teia" un interviu.

Șeful statului algerian n avut 
apoi o convorbire cu ziariștii 
români, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate.

La întilnire a luat parte, de 
asemenea, Mohieddine Amhno- 
ur, consilier, director al Infor
mațiilor la Președinția Consi
liului Revoluției.

PARIS 7 — Corespondentul 
Agerpres. Paul Diaconescu, 
transmite i La „Porte de Ver
sailles* din Paris s-a deschis 
cel de-al IX-lea Salon interna
țional al agriculturii. I’e o su
prafață de aproximativ 90 000 
metri pătrați sînt expuse trac
toare. mașini și diverse utilaje 
agricole din 14 țări participan
te.

România expune numeroase 
tipuri de mașini agricole — 
pluguri, semănători, mașini de 
împrăștiat îngrășăminte chimi
ce. discuitoare pentru viticul
tură etc. Intre exponatele româ
nești se află, de asemenea, un 
lot de opt tractoare agricole din

gama „Universal" — produse 
ale Uzinei de tractoare din Bra
șov. De bune aprecieri din par
tea specialiștilor se bucură ti
pul de tractor U-550, care, prin 
performanțele și aspectul său, 
se adaptea/â cel mai bine exi
gențelor pieței franceze. Trac
toarele românești sînt prezen
tate vizitatorilor și prin inter
mediul unui film realizat în co
laborare cu Compania franceză 
de tractoare „Universal’, care 
relevă calitățile lor tehnice și 
remarcă faptul că pe cîmpii'.e 
Franței lucrează un marc nu
măr dc tractoare românești, in 
condiții optime de exploatare.

CAPETOWN 7 (Agerpres). — 
Secretarul general al Organiza
ției Națiunilor Unite, Kurt Wal
dheim, întreprinde o vizită de 
informare, de 4b de orc, în Na
mibia.

El face o anchetă pci-sonală 
— informează agenția France 
Presse — în acest teritoriu, ca
re, recent chiar, a cunoscut am-

ple acțiuni ale populației de cu
loare împotriva regimului dc 
la Pretoria.

înainte de a părăsi 
Capetown. — anunță 
France Presse — Kurt Wald
heim a avut, în cursul dimine
ții, o a doua întrevedere cu pri
mul ministru sud-african, John 
Vol's ter.

aviației S.U.A. 
D. Vietnam

Acord interguvernamental 
polono-sovietic

VARȘOVIA 7 (Agerpres). — 
'Agenția P-A.P. anunță că, la 
Varșovia. Kazimierz Olszewski, 
cpinistrul comerțului exterior 
al Poloniei, și Semion Skacikov.

♦-----

Conferința
miniștrilor muncii 
din țările africane
KAMPALA 7 (Agerpres). — 

Luni, au început la Kampala 
Lucrările celei de-a X-a sesiuni 
a Conferinței miniștrilor mun
cii din țările africane.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de președintele Ugandei. 
generalul Idi Amin, care a de
clarat că țara sa se angajează 
să sprijine lupta pentru lichi
darea totală a colonialismului 
pe continentul african și să sus
țină moral și material toate 
mișcările de eliberare recunos
cute de Organizația Unității A- 
fricane (O.U.A.).

La rîndul său, secretarul ge
nerai al O.U.A., Diallo Telli, a 
subliniat necesitatea continuării 
luptei pentru eliberare de pe 
continentul negru, arătînd câ 
„marșul ireversibil a! Africii 
spre unitate și solidaritate* nu 
va putea fi întrerupt

președintele Comitetului de stat 
pentru relații economice exter
ne de pe lingă Consiliul dc Mi
niștri al U.R.S.S., au semnat un 
acord interguvernamental po
lono-sovietic privind colabora
rea economică și tehnică în 
construirea în voievodatul Ka
towice a unui combinat meta
lurgic cu o producție anuală de 
4.5 milioane tone oțel, Partea 
sovietică va pune la dispoziția 
părții poloneze proiectele secți
ilor metalurgice și agregatelor, 
va furniza documentare tehni
că cu privire la diferite obiec
tive ale combinatului și va .li
vra utilaje în valoare de apro
ximativ 500 milioane zloți valu
tă, în perioada 1974—1977. De 
asemenea, acordul prevede și 
asistența tehnică, din partea 
specialiștilor sovietici.

Noi ciocniri
și poliție

MADRID 7 (Agerpres). — In 
centrul Universitar din capitala 
spaniolă s-au produs, luni, noi 
ciocniri intre studenți și poliție. 
La o seric de facultăți, numeroa
se cadre didactice au întrerupt

Declarația Cumitetului Politic al Unității

SANTIAGO DE CHILE 7 (A- 
gerpres). — Comitetul Politic al 
Unității Populare a dat publi
cității o declarație în care de
mască manevrele cercurilor de 
dreapta, care cer organizarea I- 
mediată a unui referendum pen
tru a soluționa diferendul din
tre șeful puterii executive și 
organul legislativ. Luna trecută, 
reprezentanții partidelor de 
dreapta din Congres, care dețin 
majoritatea mandatelor, au vo
tat o reformă constituțională, 
interzicînd guvernului să proce
deze la naționalizări fără acor
dul expres al acestui for le
gislativ. Președintele țării s-a 
opus acestui amendament, care 
urmărește, în fapt, să împiedicț

preluarea de către stat a contro
lului asupra diferitelor firme 

’ străine și particulare, și a de
clarat că, în cazul în care amin
titul amendament la Constitu
ție nu va fi retras, se va adre
sa tribunalului constituțional 
pentru a se respecta legea fun
damentală a țării.

In declarația Consiliului Poli
tic al Unității Populare se ara
tă că, «deși se știe că președin
tele Republicii trebuie să veghe
ze la securitatea poporului chi
lian, opoziția vrea să-i smulgă 
împuternicirile, amenințîndu-1 
cu războiul civil, dacă nu ac
ceptă să se plece în fața unor 
exigențe ale ei și să-și abando
neze rolul de apărător al con
stituției șl legilor. Aceasta este 
vocea frondei privilegiat ilor. ex
poziția parlamentară caută să 
treacă puterea de hotărîre po-

litică și administrativă din mîi- 
nile guvernului în acelea ale 
Parlamentului, făcînd abstracție 
de constituția politică a statu
lui. Plebiscitul, așa cum este 
preconizat dc opoziție, este an
ticonstituțional”. afirmă docu
mentul. Numai după ce tribu
nalul competent își va formula 
decizia, se va putea trece sau 
nu la un referendum, se arată 
în declarație. In ceea ce ne pri
vește, am declarat că ne vom 
supune deciziei tribunalului, o- 
ricare ar fi aceasta. Unitatea 
Populară și întregul popor nu 
se tem de referendum, dar nici 
nu se lasă înșelați do către duș
manii progresului, care. prin 
manevrele lor, nu încearcă de- 
cît să-și apere interesele mes
chine și să-și ascundă dispera
rea provocată de pierderea pu
terii.

între studenți
la Madrid
cursurile în semn de protest față 
de «amestecul forțelor polițienești. 
In același timp, studenții de la 
facultatea de medicină continuă 
greva generala, în sprijinul reven
dicărilor lor privind un învăță- 
mînt superior modern, progresist.

că, între 1 și 6 martie, aviația 
S.U.A. a continuat să desfășoa
re atacuri aeriene împotriva a 
numeroase zone populate dc pe 
teritoriul R.D. Vietnam. In de
clarație, relatează agenția 
V.N.A., se subliniază că aceste 
acte agresive constituie încăl
cări brutale ale suveranității și 
securității R.D. Vietnam.

★

Dupâ cum informează agenția 
V.N.A., forțele armate populare 
din provincia Nghe An din R.D. 
Vietnam au doborît două avioa
ne militare americane care e- 
fccluau raiduri de bombarda
ment împotriva unor zone popu
late din această provincie. Ast
fel, numărul total al avioanelor 
S.U.A. doborîtc în R.D. Vietnam 
pînă în momentul dc față se 
ridică la 3 445.

GENEVA 7 (Agerpres). — Co
mitetul pentru dezarmare de la 
Geneva a ținut marți o nouă 
ședință in cadrul căreia au lu
at cuvîntul reprezentanții Japo
niei și Italiei.

Șeful delegației japoneze, am
basadorul Masahiro Nisibori, 
s-a referit la problemele dezar
mării nucleare, pronunțîndu-se 
pentru prioritatea discutării lor 
în cadrul tratativelor din comi
tet, la interzicerea armelor 
chimice, precum și la măsurile 
regionale de dezarmare, arătînd 
că Japonia este gata să coope
reze la examinarea unor atari 
măsuri în Asia.

Reprezentantul Italiei, amba
sadorul Roberto Caracciolo, a 
abordat problema creării con
dițiilor pentru participarea tu
turor puterilor nucleare la tra
tative, a interzicerii armelor 
chimice, încetării experiențelor 
nucleare subterane, elaborării 
unei concepții globale asupra 
chestiunilor dezarmării în ca
drul unui program organic de 
dezarmare. Delegatul italian a 
propus crearea unui grup de 
lucru însărcinat cu examinarea 
principalelor aspecte ale dezar
mării generale și formularea 
unor principii de bază, care să 
permită angajarea unei discuții 
asupra dezarmării generale Și 
totale.

Scăderea nivelului
Rinului

Propunere pentru reactivarea Comisiei 
de armistițiu israelo-libaneză

BEIRUT 7 (Agerpres). — Liba
nul a propus reactivarea Comisiei 
mixte dc armistițiu israclo-lihaneză, 
relatează din Beirut coresponde/.tul 
agenției France Presse. Propunerea 
a fost formulată în cadrul între
vederilor care au avut loc intre o- 
ficialitățilc libaneze și ambasadorii 
celor cinci state membre permanen
te ale Consiliului dc Securitate, pri
miți succesiv la Ministerul Afaceri
lor Externe al Libanului.

Cu acest prilej. Libanul a men
ționat câ e necesar sa se evite orice 
nouă ciocnire între forțele libaneze 
și israclicne și ca armata libaneză 
controlează situația în regiunile de 
graniță din sudul țării.

Comisia mixtă de armistițiu este 
însărcinată cu examinarea plîngeri- 
lor părților privind situația de 
frontiera libâno-israeliană.

Deschiderea celui de-al Vll lea

la

Anul acesta, luna februarie 
a fost in R.F.G. cea mai usca
tă din ultimele două decenii. 
Cantitatea medie de precipi
tații a fost sub 10 mm. Du
pă cum a relatat Serviciul 
meteorologic federal din 
Offenbach, această cantitate 
este dc peste patru ori mai 
mică în raport cu precipita
țiile obișnuite in luna febru
arie.

Precipitații precare au dus 
la scăderea nivelului Rinului. 
Astfel, pe alocuri, el atinge 
doar adincimea de 1,37 metri, 
ceea ce creează dificultăți 
pentru navigația fluvială. Va
sele de marc tonaj care cir
culă pe Rin nu pot fi încăr
cate decît cu 40 la sută din 
capacitatea lor.

Cel mai vechi calendar

Mai multe partide și grupări 
politice de stingă din Guatemala au 
început pn dialog în vederea for
mării unei coaliții de opoziție la 
alegerile prezidențiale ce vor avea 
loc în 1974 — informează agenția 
Prensa Latina. Ele vor adopta un 
program electoral comun și vor 
desemna un singur candidat la pro
iectatele alegeri.

monstrații in diverse localități din 
(ară, precum fi a unei manifestații 
naționale, la Londra, în toamna a- 
cestui an.

Congres al sindicatelor bulgare

O Jaafar Mohamed Aly Bckhit, 
ministrul sudanez al administrației 
locale, va vizita, ca trimis al pre
ședintelui Gaafar El Numeiry, capi
talele Arabici Sauditc, Kuweitului și 
Uniunii Emiratelor Arabe pentru 
convorbiri cu conducătorii acestor 
state — anunța agenția MEN. A- 
ceste vizite, menționează agenția, se 
înscriu în cadrul acțiunilor politice 
întreprinse dc Sudan pe plan arab 
și african și au ca scop principal 
informarea conducătorilor respectivi 
despre detaliile acordului realizat 
între guvernul de la Khartum și 
reprezentanții provinciilor din sudul

+ La Schefield, a avut loc cea 
-a Il-a Conferința națională a 

tinerilor muncitori din Marea Bri
tanic, la care au luat parte peste 
350 de delegați din întreaga (ară. 
In Declarația adoptată la conferin
ță se adresează un apel tuturor ti
nerilor din Marea Britanic pentru 
a desfășura o masivă campanie de 
protest împotriva șomaj ului. Confe
rința a hotărît organizarea unor de-

START ELECTORAL IN

<£> Luni. în centrul capitalei Ir
landei de Nord, în vecinătatea ce
lui mai marc liotei al orașului — 
„Europa", a explodat o bombă ca
re, in afara unor distrugeri impor
tante produse clădirilor din jur, a 
rănit 30 de persoane.

După cum relatează agenția 
UPI, negocierile dintre sindicatul 
muncitorilor din industria de auto
mobile fi reprezentanții companiei 
„General Motors" au eșuat, după 39 
de ore de convorbiri. Ca urmare, 
greva declanșată, cu trei zile in ur
mă, de cei 7 800 muncitori de la 
fabrica de automobile Chevrolet, a- 
parținind companiei, continuă.

$ Președintele Pakistanului, Zul- 
fikar Aii Bhutto, a anunțat într-un 
discurs radiodifuzat, că legea mar
țială va fi ridicată în țară la 14 
august a. c. — relatează agențiile 
Reuter, France Presse și United 
Press International. Totodată, cl a 
relevat că Adunarea Națională pa
kistaneză se va întruni la 14 apri
lie pentru a lua în discuție o con
stituție provizorie a țării.

Legea marțială a fost introdusă 
în Pakistan de fostul șei al statu
lui, Yahya Khan, la 25 martie 1969.

Q Fabrica de explozive din ora
șul Calama, proprietate a corpora
ției nord-americane „Dupon", va fi 
trecută sub controlul statului, a a- 
nunțat președintele Allende la o în
trunire cu muncitorii acestei între
prinderi. Președintele a declarat că, 
in curînd, va fi adoptat un decret 
de naționalizare a fabricii — infor
mează agenția Prensa Latina.

SOFIA 7 (Agerpres). — Marți 
dimineață s-au deschis la Sofia 
în prezența lui Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Bulgaria, și a 
altor conducători de partid și 
de stat bulgari, lucrările celui 
de-al șaptelea Congres al sin
dicatelor bulgare. La Congres 
participă I 762 de delegați din 
partea organizațiilor sindicale 
din întreaga țară. Sînt prezen
te, de asemenea, delegații sin
dicale din 36 de țări. Delega
ția Uniunii Generale a Sindica
telor din România este condusă

de tovarășul
cu, vicepreședinte aJ Consiliu
lui Central al U.G.S.R.

Kostadin Ghiaurov, președin
tele Consiliului Centra] al Sin
dicatelor din Bulgaria, a pre
zentat raportul cu privire la 
activitatea și sarcinile sindica
telor bulgare.

In după-amiaza aceleiași zile, 
printre cei care au luat cuvîn
tul s-a aflat și conducătorul 
delegației române, care a salu
tat Congresul în numele Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România.

Gheorghe Petres-

Recent, a fost descoperit 
cel mai vechi calendar cunos
cut pe continentul american, 
care datează din anul 31 îna
intea erei noastre, anunță A- 
genția D.P.A. Astfel, se con
firmă supozițiile oamenilor de 
știință că primii locuitori ai 
Americii centrale care cunoș
teau calendarul nu au fost 
maya, ci olntecii. menționea
ză agenția.

Dovada existenței unui ase
menea străvechi calendar a 
constituit-o un fragment de 
coloană cu inscripții, desco
perită in statul mexican Ve
racruz. Fundamentul coloanei, 
găsit încă din anul 1939, era 
incrustat cu inscripții care au 
oferit specialiștilor temeiuri 
să creadă că ar fi vorba de 
un calendar bine pus la 
punct, folosit mai tîrziu de 
civilizația maya pentru dez
voltarea matematicii și arhi
tecturii sale.

După cum a relevat un 
profesor de la Universitatea 
din Vale, calendarul datează 
din anul 31 î.e.n. După ce au 
populat, timp dc peste 1 200 
de ani, litoralul sudic al 
Mexicului actual, olmeciî au 
dispărut intr-un mod tot atît 
de misterios ca și populația 
maya mai tîrziu.

Greva generală din Okinawa
TOKIO 7 — Corespondentul 

Agerpres, Florea Țuiu. transmi
te i Sindicatele muncitorilor și 
cele ale învățătorilor din Oki
nawa au declarat marți o gre
vă generală de 24 de ore pen
tru a face presiuni asupra au
torităților americane și japone
ze să accepte converlirea^dola- 
rilor în yeni la o rată de schimb 
favorabilă. In același timp, sin
dicatele Zengunro ale muncito
rilor din bazele militare s-au

alăturat greviștilor pentru a 
protesta împotriva concedierilor 
în masă și fără înștiințarea 
prealabilă a lucrătorilor din 
baze.

In Japonia, sindicatele de la 
căile ferate naționale au înce
put luni să aplice, pentru ur
mătoarele cinci zile, tactica în- 
tîrzierii trenurilor, acțiuni prin 
care feroviarii se opun planu
rilor administrației de a înlă
tura o parte din angajați.

Convorbirile cancelarului
Brandt cu șahinșahul Iranului

Decanul de vîrstă
al muzicienilor

francezi

Alegătorii din statu! Nev. Hamp
shire au deschis ieri, marți, seria 
testelor electorale premergătoare de
semnării candidaților oficiali la 
funcția de președinte ai partidelor 
republican și democrat. Specifice 
sistemului electoral al S.U.A.. alege
rile preliminare pot influența în 
mod decisiv șansele aspiranților la 
candidatură, deși rezultatele lor nu 
au nici un eject oficial. Ele constituie 
teste de popularitate în rîndul cor
pului electoral, „curse de obstacole" 
mai mult sau mai puțin obligatorii 
la care un om politic ce intențio
nează să devină președinte trebuie 
să ia parte in drumul spre Casa 
Albă. In urmă cu opt ani, existași 
17 state americane a căror legis
lație prevede organizarea unor ast
fel de scrutine. Anul acesta, numă
rul lor a sporit la 23 și. după toate 
probabilitățile, în 1976 lista se ta 
mări cu încă unul — Kentucky. A- 
ceasta face ca povara financiară și 
fizică pe care trebuie să o suporte 
un candidat să devină din ce în 
ce mai grea.

Testul din New Hampshire nu va 
furniza, potrivit comentatorilor, sur
prize : există un consens general că 
actualul președinte Richard Nixon, 
la republicani, fi senatorul Edmund 
Muskie, la democrați. vor ieși în
vingători. Ceea ce suscită un inte-

res deosebit sînt. insă, dimensiunile 
pe care le vor avea aceste victorii 
considerate drept sigure. De pildă, 
performanța președintelui va fi con
siderată slabă dacă nu va depăși 
70 la sută din voturile republica
nilor. De asemenea. Muskie nu va 
putea fi satisfăcut decît dacă va 
obține peste 55 la suta din votu
rile democraților.

Nu este exclus, __
consens al observatorilor 
firmat prin rezultatele scrutinului; 
în urmă cu patru ani, lucrurile s-au 
petrecut astfel: fostul senator Eu
gene McCarthy, a cărui campanie 
electorală se baza pe un program 
deosebit de realist, ce includea re
tragerea totală a trupelor S.U.A. 
din Vietnam, repurtîna aici un sur
prinzător, și edificator succes, pen
tru starea de spirit a electoratului. 
Victoria lui McCarthy asupra pre
ședintelui de atunci, Lyndon John
son, l-a determinat apoi pe Robert 
Kennedy, ale cărui vederi politice 
erau asemănătoare celor ale lui 
McCarthy, să intre, cu șanse reale 
de cîștig, în competiția preziden
țială. La scurt timp după aceea, 
însă, al doilea dintre frații Ken
nedy in viață la vremea respecti
vă a fost, după cum se știe, asa
sinat.

In opinia observatorilor, Edmund

însă, ca acest
să fie in-

Muskie are neapărată nevoie de o 
victorie clară in New Hampshire, 
pentru a-și confirma poziția de li
der al aspiranților democrați la 
candidatură. Sondajele recente, însă, 
indică o scădere bruscă și pronun
țată a popularității sale: de la 65 
la sută din voturi ia 24 ianuarie, 
el a obținut numai 42 la sută la 
2 martie. In același interval, princi
palul contracandidat al său parti
cipant la acest prim scrutin, George 
McGovern, și-a văzut îmbunătățită 
poziția, de la 18 la 26 la sută din 
voturi. Ceilalți democrați înscriși pe 
listele din New Hampshire — Sam 
Yorty, primarul orașului Los An
geles, senatorul Vance llartke și Ed
ward Coll — acesta din urma ne
cunoscut chiar și pentru comenta
torii americani, — nu au șanse 
reale și nu vor obține împreună, se 
apreciază, mai mult de 25 la sută 
din voturi. Din cauza faptului că 
victoria lui Muskie la acest prim 
scrutin se contura la un moment 
dat cu claritate, Hubert Humphrey, 
John Lindsay și Henry Jackson, ca
re se numără printre parlicipanții 
de calibru la cursa democrată, au 
preferat sa nu candideze in statul 
New Hampshire.

In ceea ce privește Partidul re
publican, lucrurile sini suficient de 
clare pentru ca observatorii să pro-

noslicheze o victorie comodă a ac
tualului președinte. Rămine de vă
zut, insă, așa cum subliniam mai 
sus, care va fi totalul voturilor ce-i 
vor fi acordate. In urmă cu patru 
ani, Richard Nixon a obținiit aici 
77 la sută din voturi, învingi ndts-l 
clar pe guvernatorul statului New 
York. Nelson Rokefeller. Contra- 
candidații săi de astăzi vor fi se
natorul Paul McCloskey, care a dus 
o campanie viguroasă contra pre
lungirii războiului din Indochin i, și 
John Ashbrook, membru al Came
rei Reprezentanților. Intr-o decla
rație recentă, McCloskey a anunțat 
că își va menține candidatura dacă 
va întruni cel puțin 20 la sista din 
voturi. Ashbrook, care are o pozi
ție în general conservatoare, nu va 
obține, potrivit sondajelor, mai mult 
de 5 la sută din sufragii.

Alegerile preliminare din statul 
New Hampshire se anunță, așadar, 
ca un test important și in multe 
privințe edificator, mai ales prin 
faptul că va fi prima luare de po
ziție a electoratului american față 
de programele anunțate de compe
titori. Următorul scrutin va avea 
loc la 14 martie fi va avea drept 
cadru de desfășurare statul Florida.

Republica Arabă Egipt și Abu- 
Dhabi au încheiat un «acord pc timp 
de doi ani privind colaborarea între 
cele două țări in domeniul medici
ne!. Potrivit acordului, menționează 
agenția MEN, Egiptul va uimite în 
Abu-Dhabi specialiști pentru com
baterea tuberculozei, precum și me
dici și personal dc deservire pen
tru spitale.

0 Statele Unite și țările vest- 
europene nu au reușit să ajungă la 
un acord privind realizarea în co
mun a proiectului „aerosat". Este 
vorba de un proiect care preconi
zează plasarea, deasupra Atlanticu
lui de nord fi a Pacificului, a unor 
sateliți de telecomunicații și de con
trol al traficului aerian, 
proiectului era prevăzută 
nul 1975.

TEHERAN 7 (Agerpres). — Can
celarul Republicii Federale a Ger
maniei, Willy Brandt, aflat intr-o 
vizită oficială în Iran, a avut, marți, 
o nouă rundă dc convorbiri cu șa
hinșahul Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr. După o trecere în re
vistă a principalelor aspecte ale si
tuației internaționale, au fost abor
date problemele intensificării cola
borării dintre cele două țări.

O atenție deosebită — a men
ționat Conrad Ahlers, purtătorul de

cuvint al guvernului vest-german — 
a fost acordată cooperării in do
meniul petrolului. Ambele părți — 
a spus el — au căzut dc acord asu
pra unei înțelegeri globale privind 
colaborarea dintre Iran și Republica 
Federală a Germanici în sectorul 
industriei petroliere.

Agenția Reuter informează că un 
comunicat oficial cu privire la vi
zita întreprinsă in Iran de către 
cancelarul R. F. a Germanici ur
mează să fie dat publicității.

Decanul de vîrstă al mu
zicienilor francezi, compozito
rul și dirijorul Henri Busser, 
a împlinit 100 dc ani. El și-a 
început cariera la șapte ani, 
ca organist in catedrala ora
șului natal Toulouse. A fost 
organist timp de 80 de ani, a 
lucrat o jumătate de veac 
la Opera din Paris și a dirijat 
aproximativ 200 dc lucrări. 
A predat la Conservatorul 
din capitala Franței timp de 
44 de ani. Busser a depus o 
muncă intensă și in compo
nistică. fiind autorul a pes
te 150 lucrări. Potrivit pro
priilor sale afirmații, el a în
vățat să ciute aproape la toa
te instrumentele.

Avalanșe de gheață 
și zăpadă

Opoziția laburistă

Redacția «I administrația ilarului i Petroșani, strada Republicii Hr. 90, telefon i 1063

Aplicarea 
pentru a-

Opoziția laburistă a depus 
luni o moțiune dc cenzură împo
triva politicii guvernului conserva
tor privind aderarea Angliei la Pia
ța comună. Moțiunea a fost res
pinsă cu 317 voturi, contra 270.

Ministerul bolivian al Aface
rilor Externe a remis „Dosarul Klaus 
Altmann" autorităților judiciare, 
pentru a fi examinat în vederea a- 
probarii sau respingerii cererii de 
extrădare prezentate de către Franța,

Reuniunea ■ o

Avalanșclc de gheață și 
zăpadă produse in munții <lin 
sudul Norvegiei au surprins 
sportivi și turiști veniți să-și 
petreacă iveckend-ui în(r-un 
decor montan. Dintre person
nel© îngropate de masele de 
zăpadă in mișcare, șase au 
murit, iar numeroase altele 
au fost rănite.

de la Bruxelles
BRUXELLES T (Agerpres). 

— Luni s-a deschis la Bruxel
les reuniunea miniștrilor de fi
nanțe ai țărilor membre ale 
C.E.E., destinată relansării pre
conizatei uniuni economice .și 
monetare vest-europene.

In cadrul primei ședințe de 
lucru, .cei șase" — care, ulte
rior, s-au consultat și cu omo
logii lor din țările candidate — 
au abordat cu prioritate atît 
problema reducerii limitei de 
fluctuație a monedelor din ță
rile comunitare, cit și pe cea a 
necesității unei intervenții con
certate a băncilor centrale din 
țările respective pe piața schim
burilor, pentru prevenirea va-

riațiilor cursurilor dincolo de 
limita de schimb preconizată, 
respectiv 1,125 la sută.

Pe de altă parte, responsabi
lii finanțelor din țările C.E.E. 
au examinat posibilitatea redu
cerii marjei de fluctuație a mo
nedelor comunitare. In raport 
cu dolarul, de la 4,5 la sută — 
procent stabilit în lima decem
brie a anului trecut, la Wa
shington, — la 2,25 la 6ută.

Concluziile actualei întruniri 
urmează să fie supuse aprobă
rii unui „consiliu lărgit", care 
va reuni, la 20 și 21 martie, pe 
miniștrii de externe, de finan
țe și ai agriculturii din țările 
membre ale C.E.E.

a
Și înălțimea 
italienilor a

în ultimii

medie
crescut
ani

Cercetările recente ale an
tropologilor au arătat că și 
înălțimea medie a italie
nilor a crescut în ultimii ani, 
fenomen observat, de aseme
nea, la alte popoare. Astfel, 
înălțimea medie a italianu
lui de 25 de ani este în pre
zent de 1,70 metri, cu 2 cen
timetri mai mare ca cea în
registrată în anul 1962. Pe re
giuni, media cea mai ridicată 
este in zona Triestuluj (1,74 
m), în timp ce în Sardinia ea 
este doar de 1,06 metri.
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